Een draaikolk

Anita
Anita weet wat het betekent om een partner met hersenletsel te hebben. Haar
man kreeg een herseninfarct op 15 juni 2010. Niet alleen zíjn leven veranderde
van de ene op de andere dag, ook dat van Anita en hun drie kinderen.
De rechterarm van haar man is verlamd. Ook heeft hij een lichte vorm van
afasie overgehouden aan het infarct. “Diepgaande gesprekken kunnen we
niet meer voeren, het zijn vaak standaardantwoorden die je krijgt.” Daarnaast
toont hij weinig initiatief meer en is zijn gevoelsleven aangetast. “Hij voelt
minder emoties, maar ziet ook onze emoties niet meer. Dat is voor iedereen
in het gezin lastig.” In dit boekje schetst Anita in woorden en beelden alle
emoties die zij heeft ervaren de afgelopen jaren. Hoop dat alles weer goed
komt. Angst om haar man te verliezen. Onzekerheid over de toekomst.
Schuldgevoelens naar de kinderen. Eenzaamheid en verdriet omdat er veel
minder ‘samen’ is.

Hersenz
Anita en haar man kwamen uiteindelijk terecht bij De Noorderbrug, één
van de dertien Hersenz-organisaties in Nederland. Hersenz biedt mensen
met hersenletsel behandeling waarin ze leren omgaan met de gevolgen van
hersenletsel, zoals motorische beperkingen, concentratieproblemen, psychische
problemen, vermoeidheid. Er is ook aandacht voor verliesverwerking.
Hersenz heeft meer dan zestig locaties in Nederland.
Haar man volgde verschillende behandelmodules. Anita deed mee aan de
partnergroep van Hersenz. Daar leerde ze haar eigen verlies te verwerken
en herontdekte ze haar creativiteit. Ze maakte dit prachtige boekje met
tekeningen en gedichten die ze graag met andere naasten wil delen. Anita is
nu als ervaringsdeskundige betrokken bij Hersenz.

Ons gezin
Ons gezin, een gezin waar ik trots op ben en waar ik ontzettend veel van
houd. Een gezin bestaande uit vijf personen. Mijn man, zoon, twee dochters
en ik. Maar het is ook een gezin waar de afgelopen jaren veel veranderd is.
Dit is moeilijk om te accepteren en om hierin een nieuwe weg in te vinden.
Maar, wat als een paal boven water staat, wel het gezin waar ik volop voor
wil gaan. Om met deze veranderingen om te gaan heb ik in dit boekje mijn
emoties uitgewerkt in tekeningen en teksten.

De draaikolk
Toen ik na zes jaar bij de Noorderbrug kwam
voor gesprekken, werd mij het beeld van de
draaikolk voorgehouden.
‘Wat heb jij sterke beenspieren! Eigenlijk
ben je als zes jaar bezig met watertrappelen,
boven een draaikolk van emoties. Emoties die je
de afgelopen periode hebt ervaren,
maar ook weggestopt.’
En … die opmerking kwam binnen!
Daarbij ook het vervolg, dat je een draaikolk pas
kunt ‘overwinnen’ door je mee te laten nemen in
de stroom. Dus, door de kolk van emoties heen
om er sterker uit te komen.
Een hele spannende stap, maar wel een stap die
ik wil en moet zetten om het vol te houden.
En ook mooi om te merken dat er
reddingsboeien zijn om in te zetten.
Reddingsboeien die steun geven.

15 juni 2010
Een leuke dag in de planning. De oudste twee kinderen op schoolreis met hun klas, de jongste een
dagje naar oma en ikzelf op schoolreis met ‘mijn’ kleuters.
Om 7.00u zwaaien we m’n man uit, die naar z’n werk gaat. Niet wetende dat 10 minuten later ons
hele leven op z’n kop staat.
7.10u: Een telefoontje van een collega van m’n man: Hij is onwel geworden, de ambulance is onderweg. En dan gaat alles in sneltreinvaart. De kinderen waren al klaar, ik schiet in m’n kleren (kleren
die ik naderhand nooit meer gedragen heb), vertel de kinderen dat ik naar papa moet, bel ma of ze
direct kan komen en bel school om aan te geven dat ik niet mee kan op schoolreis. Daarna ren ik
naar de overkant om de buurvrouw te vragen of ze kan komen. Ondertussen zijn twee collega’s van
m’n man al bij me om mij op te halen. Zonder afscheid van de kinderen stap ik in de auto. Ik zie ze
nog staan voor het raam…
Bij het werk ligt m’n man al in de ambulance. Onderzoek vindt plaats en praten lukt niet goed
meer. Z’n gezicht staat scheef. Met loeiende sirenes vertrekken we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar hij voor 8 uur al in de scan ligt. Het blijkt een herseninfarct en de trombolyse wordt
direct gestart.
Tussentijds contact met thuis. In overleg gaan de kinderen toch op schoolreis. Pa is op de fiets
naar ons gekomen en later m’n zus ook. Zij blijft de hele dag verder bij me. Erg fijn.
In de loop van de dag verslechtert de situatie. Het is niet goed duidelijk waarom. Er is steeds minder contact mogelijk. Op aanraden van de verpleging ga ik aan het eind van de middag even naar
huis. Even de kinderen zien.
Om half zes zitten we te eten, een broodje hagelslag. Telefoon. De neuroloog belt. De oorzaak van
het infarct is gevonden. Mijn man heeft een dissectie van de linker halsslagader. Mijn reactie:
‘Mooi, wat kan daar aan gedaan worden?’ Bam. “Niets, u moet ervan uitgaan dat twee-derde van de
linker hersenhelft stuk is. Wat stuk is blijft stuk. Er kan in de komende uren zwelling optreden in
de hersenen. Een optie is dan om z’n schedel te lichten maar dit moet in het academische ziekenhuis. Dit is niet om te verbeteren, maar om meer schade te voorkomen.” Op dat moment staat alles
stil. Ik krijg het advies om met de kinderen te komen en na te denken over kwaliteit van leven.
Met de hele familie zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Dit was erg zwaar. De jongste van drie
hoor ik zeggen ‘Komt mijn papa dan nooit weer?’
Ik merk dat ik niet wil afwachten of de zwelling komt en vraag of mijn man naar het academisch
ziekenhuis kan. Om half tien ’s avonds gaan we er met de ambulance heen. Omdat de ambulancebroeders het niet vertrouwen wordt het uiteindelijk nog met volle spoed. Mijn zus en zwager
rijden achter ons aan.
En dan kom je ’s nachts thuis. Alles is onzeker. Het enige wat je kunt doen is afwachten en bidden…

Hoop
Ondanks de slechte berichten bleef ik hoop
houden. Hoop dat het beter gaat, hoop dat het
opknapt, hoop dat alles weer gewoon wordt.
En veel is beter gegaan, veel is opgeknapt.
Gelukkig. Maar weer worden zoals vroeger
was zal het niet. Maar ik heb de hoop dat we
door het therapietraject leren omgaan met ons
‘nieuwe gewoon’ en hier samen mee verder
kunnen.

Regelen
Nou was ik altijd al een regelnicht, maar sinds het moment van mijn mans
infarct is er qua regelen wel heel veel op me af gekomen. Soms voelde ik me
gewoon een pitbull. Regelen en in de gaten houden of alles ook gaat zoals
afgesproken / beloofd. Opkomen voor mijn man, waar hij het zelf niet – meer
– kan.
In de eerste fase ook het praktische regelen: oppas voor de kinderen. (Hier
heb ik heel veel steun van ma en pa van gehad.) Wie gaat wanneer op bezoek?
Eerst in het ziekenhuis en later in het revalidatiecentrum.
En in een latere fase het regelen van afspraken met artsen, met de werkgever, het invullen van formulieren. Wat een boekwerken soms. Aanvragen bij
het CIZ en CAK. Aanvragen bij de WMO voor aanpassingen van de badkamer
en een driewiel-ligfiets.
En nu … altijd vooruit denken, wat staat er vandaag in de planning? Is alles
duidelijk? Wat eten we vanavond? Staat dit klaar, zodat mijn man er mee verder kan? Wat moet ik nog meer doorgeven?
Maar ook soms… laat het maar los, het is ook goed als het wat anders gaat. Je
kunt niet alles willen controleren. Als het niet kan zoals het moet, dan moet
het maar zoals het kan…

Schok
Het telefoontje … een schok
De uitslag … een schok
De oorzaak … een schok
Reacties van familie … geschokt
Reacties van vrienden … geschokt
Zo onverwacht,
zo zonder voorteken of reden.
Het meeleven was warm en
voelde goed. Gesteund door
berichtjes, bezoeken en
heel veel kaarten.

Angst
En natuurlijk was er de angst.
Angst om mijn man te verliezen, angst over hoe het verder gaat, angst voor
de toekomst.
Ik weet dat ik een paar dagen na het infarct ’s morgens ons bed afhaalde om
te verschonen.
Ineens … angst … komt hij hier ooit weer bij me te liggen? Kan hij weer thuis
komen wonen? Kunnen we hier blijven wonen? Kan ik blijven werken? Allemaal dingen die regelmatig door m’n hoofd hebben gespeeld.
En toch ook een soort ontkenning daarbij. Hoop blijven houden dat het weer
goed komt.

Kids
Ook op de kinderen kwam er heel veel af in deze periode. En ieder pakte dit
op z’n eigen manier op.
De oudste (10): verstandig, beredenerend en ook merkte ik dat hij zich ‘verantwoordelijk’ voelde. Qua emoties moeilijk in te schatten. Tot op de dag van
vandaag geen traan laten zien. Wel gaf hij al bijna direct naar ma aan ‘hier
moeten we doorheen met elkaar’.
De middelste (9): gevoelig, moeite met veranderingen. Emotioneel. Voor haar
heb ik bewust later ook hulp gezocht. Ze heeft een aantal gesprekken bij een
orthopedagoog gehad. Het boekje ‘Papa heeft een ongeluk in z’n hoofd gehad’
was heel herkenbaar, maar voor haar soms te heftig. Ook liedjes die mij steun
gaven vond zij later (en nog) moeilijk om te horen. Roept veel herinneringen
op.
De jongste: nog erg jong. Nog maar drie jaar. Iedere ochtend ging ze met me
mee naar het ziekenhuis. Toch kon ze ook heel dwars en moeilijk zijn in deze
peuterperiode. Ze wilde bijvoorbeeld per se leren breien. Dacht dat ze dat
best wel kon!
En ik wilde er graag voor iedereen zijn. Zowel voor de kinderen, maar ook
voor mijn man. In de eerste periode was hij er niet, maar ik ook vaak niet
voor de kinderen. Dit was lastig.

Nare film
Van het ene op het andere
moment kom je in een
heel andere wereld.
Vaak voelde het aan als
een ‘nare film’ of
‘nachtmerrie’. In ieder
geval vol spanning.
De eerste periode heb ik
vaak gedacht:
‘Nu mag het wel klaar
zijn. Nu mag alles wel
weer gewoon worden.’
Helaas was het
werkelijkheid.

Onzekerheid
Niet weten hoe het verder gaat.
Niet weten of het verder gaat.
Niet weten wat de toekomst brengt.
Niet weten wat nog mogelijk is.
Onzeker…

Samen – Alleen
Samen
Samen
Samen
Samen

… vechten om er bovenop te komen
… alle gesprekken, therapieën en bezoeken
… weer thuis bij ons gezin
… verder, zoals we elkaar hebben beloofd

Alleen		
Alleen		
Alleen		
Alleen		

… komt er weer een samen?
… beslissingen nemen over thuis en de kids
… het gevoel alles te moeten regelen
… in het niet meer kunnen delen van emoties

Samen maar toch voor je gevoel vaak zo alleen

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voelen voor…
Dit is bij mij bij heel veel dingen zo. Verantwoordelijk
voor m’n gezin, voor m’n klas, voor m’n school. Soms
voelt het als een hele druk. En … hoe meer ik de druk
ervaar, hoe meer ik geneigd ben om door te gaan,
zonder voldoende rust en tijd voor ontspanning te
pakken.
De verantwoordelijkheid voor het gezin voel ik de
laatste jaren sterker. Dit omdat er meer op mijn
schouders terecht is gekomen. Financieel, regelzaken,
plannen, opvoeding van de kinderen.
Loslaten is moeilijk!

Moe
De afgelopen periode was een tijd waarin
ik me vooral moe voelde. Na het werk
geen energie om leuke dingen te doen,
bankhangen voor de tv, een spelletje op
de telefoon, op Facebook of vroeg naar
bed. Geen zin om weg te gaan, het liefst
thuis.
Sinds ik weer meer dingen voor mezelf
ben gaan doen, zoals tekenen, biblejournalen en haken, merk ik dat me dat
juist energie oplevert. Een moment voor
mezelf, om op te laden. Hierdoor voel ik
me gelukkig weer minder moe. Ik hoop dit
door te kunnen zetten. En fijn dat ik merk
dat ze me dit thuis ook echt gunnen.

Toekomst
Tijdens een bijeenkomst van lotgenoten stond er een bol op tafel en werd
de vraag gesteld ‘Hoe zie je de toekomst?’ Dit was in de fase waarin mijn man
nog voor poliklinische revalidatie ging. Ik weet nog heel goed dat ik op dat
moment begon te huilen en niet meer kon stoppen. Op dat moment was de
toekomst voor ons nog één en al onduidelijkheid.
Ook nu vind ik de toekomst soms erg lastig. Ik geniet van de momenten als
gezin, van de gesprekken met de kinderen. Maar, aan de andere kant moet ik
er nog niet aan denken dat ze gaan ‘uitvliegen’. Het gemis van de gesprekken
met mijn man worden dan nog duidelijker, ben ik bang voor. Iets wat ik heel
moeilijk vind.

Trouw
27 juni 1997
De dag waarop wij elkaar trouw hebben beloofd. Trouw in vooren tegenspoed. In ziekte en gezondheid, tot de dood ons scheidt.
En deze trouw betekent veel voor mij.
We hebben allebei niet gekozen voor de situatie waarin
we terecht zijn gekomen, maar we hebben allebei wel
voor elkaar gekozen en elkaar trouw beloofd.

Schuldgevoel
Over veel dingen kan en kon ik me schuldig voelen.
Schuldgevoel over wat ik van mensen heb gevraagd.
Dat ma alle dagen er was om op te passen. Dat dat heel
gewoon leek, maar voor haar ook best zwaar was.
Schuldgevoel naar de kinderen. Dat ik er in het begin
vaak niet was, omdat ik ook vaak in het ziekenhuis was
voor gesprekken of om papa te helpen.
Schuldgevoel naar mijn man en de kinderen, omdat ik me
vaak moe voel en voor mijn gevoel niet de leuke,
spontane moeder en vrouw ben die zin heeft om van
alles met ze te ondernemen.
Na een drukke werkdag of werkweek is de energie op.
Schuldgevoel naar mijn man dat ik onze relatie niet meer
kan zien en voelen zoals het vroeger was. Dat ik een
stuk gelijkwaardigheid, vooral op emotioneel gebied en
als gesprekspartners, mis. Terwijl ik ook weet dat hij
hier niets aan kan doen. Ik blijf het lastig vinden om
hier mee om te gaan.

Definitief
En steeds meer komt het besef…
het wordt niet meer zo als het was.
De meeste vooruitgang is geboekt,
de situatie zoals het nu is,
is waar we mee moeten leren omgaan.
En … proberen om in deze nieuwe situatie ook
de mooie dingen te zien. Door te genieten van de
kleine dingen. Proberen niet te veel achterom te kijken
naar wat niet meer kan, maar naar wat wel kan.

Stil
De stilte beangstigd soms.
Voor veel mensen om ons heen
gaat alles gewoon weer door.
Een kort gesprekje, een kort bezoek.
Ze zien de buitenkant, maar merken
niet hoe stil het soms kan zijn.
Merken niet dat een antwoord vaak
standaard is, maar dieper er op ingaan
bemoeilijkt wordt door de afasie en
andere restverschijnselen.
Lastig om de stilte te doorbreken…
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Onbegrip
Lichamelijke beperkingen worden gezien.
Een verlamde arm, een been waarmee je iets lastiger loopt.
Wat hoor je van de buitenwereld? ‘Wat fijn dat hij weer kan autorijden.
Ik zag hem fietsen, super!’ Deze opmerkingen vind ik heel lastig.
Niet de zichtbare gevolgen vind ik moeilijk.
Dat zijn de onzichtbare gevolgen. Een goed gesprek,
troost als je het even niet ziet zitten, een arm om je
heen. Me aanvoelen en initiatief tonen binnen
het gezin.
Dat zijn de dingen waarmee je niet ‘te koop’ loopt.
Tenminste, de dingen die ik veel voor me heb
gehouden. Waarom? Omdat ik mijn man niet af wil
vallen. Terwijl ik steeds meer besef dat ik hem hiermee
niet afval, maar aanloop tegen de gevolgen van zijn
infarct. Iets waar we beide niets aan kunnen doen.
Hij niet en ik niet.

Druk
in
mijn
hoofd
regelen
plannen
vooruit denken
werk
kinderen
eten voorbereiden
boodschappen
huishouden
financiën
en soms
steeds vaker
toch een moment
voor mezelf
om te ontspannen
om op te laden

Gemis
Gemis van hoe het was
Gemis van een ‘gewone relatie’
Gemis van de dingen echt samen kunnen oppakken
Gemis van een steunpilaar
Gemis van zwak kunnen zijn
Verlangen naar een nieuwe balans
met vertrouwen in de toekomst

Reddingsboeien
Een eyeopener was de tekening die bij therapie werd
gemaakt van een weegschaal. Door het herseninfarct van
mijn man is onze weegschaal uit balans. Dingen die mijn
man niet meer lukken, zijn op mijn ‘bordje’ gekomen.
Het is geen optie om deze weegschaal weer in balans te
krijgen door het terug bij hem te leggen, omdat dit
niet meer lukt. Hiervoor zullen we hulp moeten
inschakelen van anderen. Soms praktische hulp, soms
hulp op emotioneel gebied. Mensen waarbij ik mijn
verhaal kwijt kan en die mij hierbij ook kunnen helpen.
Het beeld van de reddingsboeien om in te zetten, vond
ik hierbij erg mooi. Bewust werd me ook vaak gevraagd
‘Welke reddingsboeien heb je deze week ingezet?’ of
‘Welke reddingsboeien kan je deze week inzetten?’
En … ik heb mogen leren en ervaren dat ik meerdere reddingsboeien heb,
die ik kan inzetten!

Mijn Reddingsboeien
Kinderen
Naast zorg om de kinderen, ervaar ik ook veel steun van de kinderen. Ze zijn
behulpzaam, gezellig en geven me kracht.
Familie
Vanaf dag één is de band met mijn familie heel belangrijk geweest. Ik ervaar
veel steun van hen. Met een luisterend oor, maar ook praktisch. Fijn dat pa
en ma zo dichtbij zijn komen wonen. En de vakanties van de afgelopen jaren
met m’n zus en haar gezin. Ook erg waardevol!
Vrienden
Mooi om te zien hoe vrienden om je heen staan in deze periode. Wel moeilijk
om te zien dat er ook vriendschappen veranderd of verwaterd zijn. Maar de
overgebleven vriendschappen zijn waardevol!
Zus
Een speciale reddingsboei voor mijn zus. Zij betekent heel veel voor me. Is er
voor me, voelt me feilloos aan maar kan ook heel goed relativeren en mee een
spiegel voor houden. Blij met een zus zoals zij!

Mijn Reddingsboeien
Muziek
Muziek geeft me rust. Het luisteren van – met name – opwekkingsliederen
en andere christelijke liederen – vind ik heel fijn. Als ik thuis ben, tijdens het
tekenen of op momenten dat ik het moeilijk heb. Er zijn veel liedteksten die
me raken. Ook zelf zingen bij een zanggroep doet me goed.
School
Ik ben erg blij dat ik m’n werk op een basisschool heb. Met veel plezier werk
ik er. Van m’n werk krijg ik weer energie. Fijn is het dat m’n collega’s ook op
de hoogte zijn van onze thuissituatie. Als er wat is is er altijd wel een collega
waar ik terecht kan. Er is begrip.
Creativiteit
De laatste jaren is m’n creatieve kant er wat bij in geschoten. Toch merk ik
dat ik dit nodig heb om weer ‘op te laden’. Het biblejournalen geeft me rust,
laat me ook bewust bezig zijn met bepaalde teksten. En ik geniet er erg van
om dit samen met de meiden te doen. Ook haken vind ik heerlijk om te doen.
Geloof
Wat ik gemerkt heb, is dat het geloof me hoop en rust geeft voor de toekomst.
Hoop omdat we mogen vertrouwen. Hoop omdat we het niet alleen hoeven te
doen. Dit steunt me!

Hoe ziet het er uit na de draaikolk?
Ik kreeg de vraag of ik dat ook kon tekenen.
Een moeilijke vraag, waar ik ook nog geen antwoord
op wist.
Het was net voor mijn Biblejournalingweekend.
Voor het eerst een weekend, weg, zonder man en kids.
Een weekend voor mezelf. Een weekend om creatief
bezig te zijn, te ontspannen en proberen … los te laten.
En tijdens dat weekend was er op de zondagmorgen
een creatieve viering. Het thema van de viering was
‘loslaten’. Tijdens die viering
kwamen een aantal dingen voorbij die voor mij zo
beeldend waren en het leek alsof de woorden speciaal
voor mij waren. Heel bijzonder.
Dit heb ik verwerkt in de tekening hiernaast.
Een tekening met veel – voor mij – betekenisvolle
details.

Het oneindige touw
De draaikolk komt in deze tekening terug als een touw. Het eerste stuk van
het touw is rood en gaat nog wat in een kolk naar beneden, maar kabbelt dan
rustiger door. Het touw wordt langzamerhand witter.
Het rode stuk van het touw symboliseert ons huidige leven. Maar we mogen
ons vasthouden aan de belofte van het eeuwige leven. Waar geen pijn, verdriet en teleurstelling zal zijn. Het touw wordt wit.
In het touw heb ik woorden geschreven die ik belangrijk vind om vast te
houden:
•B
 lijven inzetten van m’n reddingsboeien: Ze hangen op de tekening ook aan
mijn bootje. (En er staat er één in m’n woonkamer)
•O
 penheid: Naar de kinderen, familie, buitenwereld. Hiermee zijn we ook
begonnen door een brief te versturen bij onze kerstkaart.
•L
 oslaten: Niet altijd de touwtjes in handen willen houden. Laat het soms
gewoon gaan.
•A
 cceptatie: Op dit moment klinkt berusting voor mij beter, maar hopen dat
ik kan omgaan met de situatie zoals het is en niet zoals het was.
• Tijd: Niet altijd rennen, vliegen… Keuzes maken, tijd nemen voor elkaar,
voor ons gezin en voor mezelf.
• Opladen: Om weer verder te kunnen gaan.
•O
 ntspannen: Bewust tijd nemen voor dingen die ik leuk vind, die me rust
geven en daardoor energie opleveren.
•V
 ertrouwen: Vertrouwen hebben in onszelf, maar ook vertrouwen op God.
Met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. We hoeven het niet alleen te
doen.

Gedragen als op arendsvleugels
Tijdens de creatieve viering kregen we de opdracht om
onze handpalmen tegen elkaar te houden. De vingers bij
elkaar en de duimen gespreid.
Die afbeelding moesten we tekenen met vier lijnen.
Twee lijnen per hand. Daarna kregen we de opdracht
om hierboven een poppetje te tekenen die een sprong
in het diepe maakt.
Van de handen moesten we veren maken.
Symboliek hierachter:
Een arend gooit z’n jong uit z’n nest en gaat er onder
vliegen om hem op te vangen.
Zo mogen wij ons gedragen weten door God. Je mag
loslaten, God vangt je op.
‘Wees niet bang. Ik ben bij je!
Dit kwam bij mij binnen!
Heel emotioneel en mooi om te ervaren.

Vertrouwen
Tijdens de creatieve vering werd het lied
‘Lopen op het water’ gezongen. Een lied dat ik erg
mooi vind. Het refrein uit dit lied draag ik al tijden op
een armband om m’n arm.
Een bemoedigende tekst!

Psalm 139
Sinds 15 juni 2010 heeft de tekst van deze psalm voor
mij een bijzondere betekenis. De hele dag heb ik het lied
‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ in mijn hoofd gehad.
’s Nachts, bij thuiskomst uit het ziekenhuis las ik een mail
van iemand met de bemoediging ‘Hou je vast aan psalm
139.’ De tekst van het lied dat ik de hele dag in m’n
hoofd had. Het lied heb ik veel gezongen en komt
regelmatig nog weer ‘voorbij’.
Daarom op de tekening ‘na de kolk’ ook een vlieger met
deze tekst.
De uitwerking met de vlieger komt naar aanleiding van
een hele mooie preek. Wij zijn als een vlieger. God
bestuurt de vlieger, heeft het touw in handen. Soms laat Hij het touw vieren,
soms trekt Hij het wat aan, maar Jezus gaat
met ons mee. Hij leidt ons de weg.

Nawoord
April 2019
Het is nu ruim twee jaar nadat ik dit boekje heb
geschreven en getekend. Als therapie voor mezelf,
niet met de bedoeling om het te delen. Maar een paar
mensen heb ik het toen laten lezen.
Nu twee jaar verder merk ik dat ik er makkelijker
over kan praten en het ook meer durf te laten zien.
Daarom heb ik ook ‘ja’ gezegd op de vraag die ik van Hersenz kreeg
of ik het wil delen op hun website. Ik hoop dat
ik lotgenoten hiermee iets kan helpen op hun weg en daarnaast
vind ik het belangrijk dat er meer bekendheid komt over de impact
van niet-aangeboren hersenletsel op een gezin.
En mijn reddingsboei? Die staat als reminder in onze woonkamer.

Soms moet je
accepteren
dat bepaalde
dingen nooit
meer worden
zoals ze waren
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Bij vragen hierover kunt u mailen naar
info@hersenz.nl

