
Vrijdag 10 oktober 2008 
Ons droomhuis staat nu al ruim een jaar te koop. Een prachtig verbouwd huis met een 
enorme tuin in een paradijselijke omgeving, midden in de peel. 
Prachtig om hier te wonen, genieten elke dag. Zo kan ik ’s morgens het gordijn 
opentrekken na een moeilijke nacht en spontaan een huilbui krijgen als ik die mooie 
wondere natuur zo om ons huisje zie. Een egeltje op zoek naar iets lekkers, de buizerd 
die trouw elke dag een bezoekje brengt, de laatste vlinders die rondfladderen, massa’s 
vogels die vrolijk rond kwetteren… 

 
Het doet pijn als ik er aan 
denk dat dit er straks niet 
meer is. Een plekje waar we 
al onze liefde in hebben 
gestoken met de bedoeling 
er samen stokoud te worden. 
En nu, bijna noodgedwongen 
door mijn ziekte en de 
aankomende WW van mijn 
mannetje, in de verkoop. Al 
meer dan een jaar! Ik snap 
gewoon niet dat de mensen 
niet rijen dik voor de deur 
staan… Wie wil er nou niet in 

het paradijs wonen, heerlijk weg van de drukte van alledag, een veilige plek om even tot 
rust te komen… Ik kan gewoon niks bedenken. 
 
Volgens de makelaar komt het door de hogere prijsklasse, het feit dat het achteraf ligt, 
de trein die  op één kilometer afstand voorbij raast. Maar wij, wij zijn hier verliefd op 
geworden vanaf het eerste moment. Niet eens het huis zelf, want dat was een bouwval.  

 
Maar de ligging in onze prachtige 
natuur, die mooie peel om ons 
heen, het gevoel van vrijheid dat 
je daardoor krijgt, de rust. 
ALLEEN MAAR GENIETEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Helaas laat onze financiële situatie het niet langer toe hier weg te dromen. Door mijn 
ziekte werd mijn contract niet verlengd en tot overmaat van ramp gaat Akzo de fabriek 
in Roermond sluiten waar Laurens al ruim 26 jaar werkt. Veel tijd hebben we niet meer. 
En natuurlijk weten we zo aan het begin van de crisis dat de huizenmarkt slecht is maar 
nu het zo lang duurt slaat de angst ook toe. Hele nachtmerries heb ik over veilingen en 
gedwongen verkoop. Van de andere kant ook een gelaten gevoel omdat ik er toch niets 
aan kan veranderen. Wie houdt er nu rekening mee dat het leven ineens op houdt te zijn 
zoals het was. Is dat naïef? Beperk je jezelf daar niet mee als je bij alles moet denken, 
dat het ergens, door iets mis kan gaan? 
Wij waren net na al die jaren hard werken toe aan een heerlijk rustig plekje en vonden 
zelfs dat we dat best verdiend hadden. Allebei een goede baan, vijf kinderen die flink 
studeren, een heerlijk huis in een heerlijke omgeving en financieel alles onder controle. 
En dan slaat de ziekte toe, dalende economie waardoor baanverlies… en ben je weer 
terug bij af. Daar waar je 25 jaar geleden ooit begon met niks. 
Nou ja, niks… Natuurlijk is er nog heel erg veel, een lieve man, een fijn gezin, liefde. 
Maar toch kost het met ook nu weer moeite om weer iets te verliezen waar je zo hard 
voor gewerkt hebt. Loslaten blijft schijnbaar een issue voor mij. 
Inmiddels zijn we op advies van de makelaar maar weer met de prijs gezakt, hebben op 
advies van onze bijgelovige buren dan toch maar die St. Joseph ondersteboven in de 
grond gestopt… Moet er nog steeds om lachen dat iemand als ik het dan toch maar doet.  
 
Maar al die toestanden… Het zijn gewoon zaken waar je nu niks mee kunt. Ik ben nog aan 
het herstellen van een loodzwaar jaar met klachten die voorlopig nog wel aan zullen 
houden. Geen weerstand waardoor ik voortdurend infecties oploop, geen energie en nog 
een zware operatie in het vooruitzicht. Dat is alleen al genoeg. Dan wil je daar ook niet 
nog eens financiële toestanden en een verhuizing bij hebben. Helaas heeft God (het 
lot?) andere plannen voor ons. 

 
Maandag 13 oktober 
De dag van 12 oktober vorig jaar zal ik me voor 
altijd herinneren. Een pikzwarte dag toen ik hoorde 
dat ik borstkanker had. Deze dag vormde het begin 
van een zware periode die nog altijd niet voorbij is. 
Onderzoeken, onzekerheden, ingrijpende operaties 
die me zwaar verminkt hebben, loodzware 
chemokuren, slopende bestralingen, verlies van 
eigenwaarde, haren, nagels, tanden… en nu nog in 
afwachting van een borstreconstructie. 
 
Veel mensen hebben langs de lijn met ons 
meegelopen, proberen mee te voelen, toonden 
bewondering voor mijn kracht. 
Dat voelt voor mezelf niet zo. Ik heb meer het 
gevoel dat ik de hele dag loop te zeuren over wat ik 

allemaal niet meer kan.  



Maar toch moet er ergens veerkracht zijn, ben ik toch telkens weer uit die put 
gekropen, heb ik sprankjes hoop weten te vinden, vechtlust om te overleven, heb ik mijn 
gezin draaiend weten te houden, steun ik onvoorwaardelijk mijn lieve Laurens die naast 
zijn zorgen om mij nu de zorgen van een werkloosheid met zich mee moet dragen. 
 
In november vorig jaar schreef ik vol hoop en strijdlust naar mijn vrienden: ‘Volgend 
jaar ben ik kankervrij!’. Ik herinner me dat nog als de dag van gisteren. 
En nu ik dit zo teruglees voel ik de kracht terugvloeien in mijn lijf en hoofd. 
Morgen vier ik mijn verjaardag met liefdevolle mensen om me heen en mooie 
vriendschappen. LIEFDE met hoofdletters.  
Ik ga genieten met volle teugen en zal toosten op een nieuw jaar met nieuwe 
mogelijkheden en hopelijk herstel. 
VIER HET LEVEN! 
 


