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DANKZIJ JOU
Memory Bodycasting

Na het grote verdriet kwam er voor deze ouders ruimte 
voor iets anders. Van overleven gingen zij weer leven. 
Niet zomaar leven, maar écht leven met een doel vanuit 
hun hart. In Dankzij Jou vertellen zij hoe er vanuit het 
verdriet iets prachtigs tot stand kwam. Jennifer Heinze 
(34) doet aan Bodycasting en maakt in haar bedrijf 
Memory Bodycasting prachtige beelden van hars en 
porseleinegips.
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ONZE ZOON
Naam:
Dan Storm Kunst
Geboortedag:
21 januari 2018
Sterfdag:
21 januari 2018
Vader:
Stef Kunst
Broers & zussen:
Zus Jaylinn (5) - Broer Zem (4)

Toen Jennifer ongeveer 20  
weken zwanger was, kreeg ze  
aanhoudende, onverklaarbare 
weeën. Na de nodige onder-
zoeken bleek het door een 
infectie aan de baarmoeder 
te komen. Ontstaan door 
een vooralsnog onbekende 
bacterie. De infectie had ook 
het vruchtwater inclusief 
hersenen en verschillende 
organen in de buik van Dan 
bereikt. Medicijnen konden 
niks meer doen. Uiteindelijk 
hebben zij Dan geboren laten 
worden met de gedachte dat 
hij al ernstig ziek was in de 
buik en met 21 weken direct 
zou komen te overlijden. ‘Te 
klein voor de wereld. Stil 
in onze armen. Hij was zo 
prachtig, zo compleet.’

Jennifer: “Ik maak beelden van handen of voeten 
van mensen. Van mensen en kinderen die zijn 
overleden. Die gaan overlijden of van mensen die 
juist nu heel graag een tastbare herinneringen 
willen voor later. Alles is mogelijk. Ook maak 
ik gezichtsmaskers, zwangerschapsbuiken of 
torso’s. Denk bijvoorbeeld aan een vrouw die haar 
borsten verliest” 

Wat voor werk deed je voordat Dan geboren werd?
“Voordat ik zwanger was van Dan werkte ik in de 
jeugdhulpverlening. Ik kwam bij gezinnen thuis 
met uiteenlopende problematieken, ‘multi problem’ 
gezinnen noemen we dat. En daar ligt nog steeds 
mijn hart. Ik vond het prachtig om deze mensen 
weer in hun kracht terug te zetten en hun het geloof 
terug te geven dat ze hier zelf uit konden komen.” 

Wat waren je ambities toen?
“Mijn doel was om als manager in de zorg te gaan 
werken in de gesloten jeugdhulpverlening. Maar 
toen er bezuinigd moest worden, was de carrière 
zoals ik die voor ogen had, niet meer mogelijk. Een 
opleiding tot vechtscheidings-therapeut werd mij 
nieuwe doel. Ik had er heel veel zin in. Maar zover 
heeft het niet mogen komen. Voordat ik zwanger 
werd van Dan, werd ik ernstig ziek. 20 mei 2016 
werd bij mij de diagnose non-hodgkin gesteld. 
Dat maakte dat ik noodgedwongen met mijn werk 
moest stoppen. Echt een straf voor mij. Ik ben een 
heel ambitieus en ondernemend persoon. Dat is 
een goede eigenschap maar bij mij werd het ook 
mijn valkuil. Ik denderde altijd maar door. Ik ging 
altijd vooruit. Nam nooit de tijd om even stil te 
staan. Nu was ik ziek en kon ik niet anders dan 
stoppen. Ik moest stil staan... Wat me echt niet 
meteen lukte hoor. Tussen de eerste twee chemo’s 
door dacht ik namelijk: ‘Nou, dit kan ik wel aan’. 
Ik ben toen naar mijn leidinggevende gegaan en 
hebt gezegd: ‘Joh, ik voel me wel weer oké, ik kan 
gewoon weer werken. In mijn chemo-week lig ik 
plat maar in die weken tussendoor kan ik er gewoon 
voor de gezinnen en mijn team zijn hoor.’ Zo zat ik 
in elkaar. Maar na de derde chemo ging het hard 
bergafwaarts. Toen merkte ik pas: jeetje, ik ben 
echt ziek. Vele ziekenhuis opnames volgde. Zelfs 
vanuit het ziekenhuis, toen de diagnose nog niet 
bekend was, wilde ik mijn werk goed afronden. Ik 
kreeg een kantoortje. Maar bij de 3de chemo kwam 
de man met de hamer. Ik kon helemaal niks meer. 
Ik ben heel ziek geweest. Plan A was natuurlijk om 
beter te worden, maar plan B had ik ook al helemaal 

uitgeschreven. En Plan B was mijn begrafenis en 
alles wat daarbij kwam kijken. Gelukkig ik werd 
beter. Op 1 maart 2017 werd ik ‘genezen’ verklaard.”

En toen raakte je zwanger van Dan?
“Ja, maar niet zomaar. Een half uur nadat ik te horen 
had gekregen dat ik non-hodgkin had zat ik bij de 
gynaecoloog aan tafel. Zij vertelde me dat ik door de 
chemo’s waarschijnlijk onvruchtbaar zou worden en 
vroeg me of ik mijn eitjes wilde laten invriezen. Daar 
zouden veel extra medische handelingen bij komen 
kijken. Na veel wikken en wegen besloot ik dat ik me 
eerst wilde focussen op het beter worden. Dat was 
nu het belangrijkst voor mij en mijn oudste zoontje. 
Als ik daarna nog een kinderwens zou hebben, dan 
vertrouwde ik op de wil van God hierin. Groot was 
ook de verrassing toen ik zwanger bleek te zijn. We 
konden ons geluk niet op. Ik was beter én ik was 
zwanger van een kind van ons samen. Dat was 
reden voor een feestje!”

“Mensen komen binnen met een traan van verdriet en gaan 
met een traan van geluk weer naar buiten.”
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de baby dan geboren zou zijn 
dan zouden we compleet zijn 
en konden we dat zo laten zien. 
Gaaf!

Dat kreeg dus een andere 
wending. We verloren Dan en ik 
had niks tastbaars. Ik heb hem 
nooit zien spelen in de speeltuin, 
ik heb daar geen foto’s van. De 
enige foto’s die ik had was dat hij 
er heel mooi bij lag in het water. 
De dag daarna zou hij naar de 
autopsie gaan en dan zou hij er 
niet meer zo mooi en gaaf uitzien. 
Dus ik dacht: ‘Wat heb ik dan van 
hem? Eigenlijk niks’. Toen besloot 
ik, ik wil dat beeld nog steeds. Ik 
overlegde met mijn vriend: ‘Gaan 
we hiervoor? Het kan nu nog.’ 
Hij wilde het ook wel. We vonden 
het wel heel spannend omdat je 
toch ‘werkt’ met een kindje dat 
overleden is. Al dat gefriemel aan 
hem, er was al zoveel aan hem 

gefriemeld, maar we gingen er 
wel voor. Voor ons is dat een hele 
mooie herinnering geworden. 
Het beeld zelf natuurlijk maar 
ook de ervaring van het maken. 
Ze maakten een afdruk van onze 
handen samen met Dan zijn kleine 
handje ertussen in. Tijdens het 
proces deden wij onze handen in 
een warme mal samen met het 
handje van Dan. Daarna trokken 
wij onze handen terug en Dan 
zijn handje bleef nog even in de 
mal. Dat voelde voor mij alsof 
ik opnieuw moest bevallen. Wij 
konden onze handen er zelf uit 
bewegen maar hij deed het niet 
meer, ik moest hem loslaten. Dat 
voelde heel emotioneel maar 
ook heel bijzonder. Tijdens het 
maken hebben we ook zijn muziek 
gedraaid, die we voor de crematie 
al bij elkaar hadden gezocht. 
Het was gewoon een heel mooi 
moment. Mijn vriend vond het ook 

wel moeilijk, ik snapte dat. We zaten hier toch maar 
te ‘klooien’ met dat mannetje maar toen het beeld 
klaar was hadden we allebei: Wauw! Gaaf! En de 
andere kinderen hebben nu ook iets tastbaars van 
hun broertje.”

Welk moment besloot je: ‘Dit ga ik ook doen!’
“Nog niet meteen dat moment. Toen ik weer 
een beetje aan werken toe was, was ik samen 
met mijn jobcoach van alles aan het bedenken. 
Maar veel dingen kon ik met mijn energielevel 
gewoon niet meer aan. Ook mijn geheugen was 
minder geworden. Ik was na mijn ziekte en alle 
behandelingen gewoon niet meer dezelfde Jennifer 
als daarvoor. Deze verandering heb ik eerst moeten 
accepteren. Ik wilde wel met mensen blijven werken. 
Iets wat me weinig stress op zou leveren en wat 
me dicht bij mezelf zou laten zijn. Het was op een 
dag dat ik onder de douche stond. Ineens zag ik dat 
beeld voor me, en toen dacht ik ineens: ‘Waarom 
doe ik dat niet?’ Ik ben uit de douche gestapt, heb 
me afgedroogd aangekleed, ben naar beneden 
gegaan en zag het beeld staan. Dit is het gewoon! 
Ik belde mijn vriend op: ‘Weet je, ik weet wat ik wil 
gaan doen. Dit is het gewoon!’ Ik ben het meteen 
gaan uitrollen. In november 2018 heb ik de opleiding 
gedaan, meteen alles mee naar huis genomen en 
ik ben keihard gaan oefenen. Elke dag groeide mijn 
vertrouwen. Dit kan ik! Dit ga ik doen! Ik heb geen 
moment twijfels gehad.”

Wat vind je zo mooi aan dit werk?
“Dit past echt bij mij. Ik kan mijn creativiteit er in 
kwijt. Mijn eigen emoties kan ik uiten, het verhaal 
van de mensen en hun emoties kan ik naar voren 
brengen. Jaaaa, dit is een combinatie van alles 
wat ik ben en waar ik voor sta. Dit is het gewoon. 
Kippenvel! 
Ik ben een ondernemingsplan gaan schrijven en me 
gaan verdiepen in: voor wie doe ik dit precies? Ik 

kwam toch wel uit op de doelgroep verlies. Ik ben 
mijn zoontje verloren. Maar ook door mijn ziekte 
heb ik heel veel mensen ontmoet die ik daarna aan 
dezelfde ziekte ben verloren. Een beeld als dit hoef 
je niet alleen te maken als iemand al overleden is. Je 
kan op elk moment al een herinnering maken waar je 
later veel kracht en steun uit haalt. Ik hoor van veel 
ouders van overleden kinderen dat ze dit eerder 
hadden willen weten. Daarom wil ik het nu zo graag 
onder de aandacht brengen. Vertel erover, vertel 
het aan elkaar. Weet dat het er is, voor nu en juist nu 
voor later. Het kan je zoveel troost brengen! Ik kan 
gewoon naar je toekomen als dat gewenst is.” 

Wat zijn je dromen voor de toekomst?
“Op de beurzen waar ik sta krijg ik die vraag vaak: 
‘hoe zit het met buitenbeelden?’ Wat ik nu doe heb 
ik onder de knie. Ik heb er vertrouwen in dat ik 
prachtige binnenbeelden voor mensen  kan maken 
en nu wil ik dat ook doen richting de buitenbeelden. 
Dat is mijn volgende stap.”

Heeft het je geholpen bij de verwerking?
“Mij heeft het ook heel veel troost geboden. Juist 
met het verlies van Dan. Mensen komen met een 
traan binnen van verdriet binnen en gaan met een 
traan van geluk weer naar buiten. En beiden mogen 
er zijn. Wanneer ik mijn werk doe, dan is hij er 
gewoon bij. Niet dat ik alleen maar denk: ‘Dan, Dan, 
Dan, Dan.’ Maar ik heb altijd een connectie met hem, 
daardoor kan ik iedereen het beste resultaat geven. 
Zonder hem had ik dit nooit gedaan!”

“Dit is een 
combinatie van 
alles wat ik ben 
en waar ik voor 
sta.”
Wanneer overleed Dan?
“Met 21 weken op 21 januari 
2018 werd Dan Storm geboren 
en is hij overleden. Toen Dan 
overleed kwam ik in een soort 
van regelstand terecht. Voor 
Dan was ik op internet al iets 
tegengekomen dat me zo mooi 
leek. Mijn vriend en ik vormen 
samen een samengesteld gezin 
en om onze verbintenis vast te 
leggen, leek het me mooi om 
onze handen allemaal samen in 
een beeld te vereeuwigen. Als 
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Facebook | Instagram | 06-21860820
Heerhugowaard – maar ook op locatie

Prijzen vanaf € 50 euro – maar er is zoveel 
mogelijk dus neem gewoon contact op
memory.bodycasting.jh@hotmail.com

Memory bodycasting - Jennifer Heinze
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