
 

34. Een bijzondere actie van mijn lief 

De laatste helft van 2010 is prima verlopen. Een succesvol OLS, weliswaar met een 
weggewaaide tent, maar bovenal sfeervol en gezellig. Wat een werk is er verzet door de 
vele vrijwilligers. Het was een eer om hier aan mee te mogen werken. 
Mijn energie neemt langzaam toe en de scans zijn tot nu toe stabiel. Geen toename van 
uitzaaiingen en de wonden herstellen wonderlijk genoeg goed deze keer. Ik moet wel erg 
wennen aan het litteken op mijn rug, wat me voor mijn gevoel toch beperkt in mijn 
bewegingen. Maar volgens de fysiotherapeute gaat ook dat de goede kant op. 
Wat de kanker betreft tenminste… 
Het lopen gaat ineens een stuk minder. Heel vreemd dat het zo goed ging tijdens de 
chemotherapie. Net of die ook werkte voor mijn spierziekte. Dat zou minimaal eens 
onderzocht moeten worden want nu ik geen behandeling voor de kanker meer heb, loop 
ik stukken slechter.  
En slecht lopen betekent meer afhankelijk zijn van anderen. Het laatste wat ik wil. Ik 
lijk wel een kleuter, ik wil alles ZELF! Ook het wandelen met onze Flo lukt niet echt 
meer. Ik heb al een keer een halve dag in het bos gelegen omdat ik niet meer alleen 
omhoog kon komen na een valpartij. Ook in bad gaan overdag is er niet meer bij. De 
laatste keer dat ik ’s middags van een lekker warm bad wilde genieten, kon ik niet meer 
opstaan en moest ik wachten tot Laurens terug was van zijn werk. Dat wil een mens echt 
niet nog eens meemaken. Ik heb mijn lief dus moeten beloven alleen nog maar in bad te 
gaan als hij thuis is. Weer een beperking, zucht… 
Er moet een oplossing komen die er voor zorgt dat ik weer onafhankelijk word. En wel 
heel snel!!! 
Via de WMO bieden ze mij een driewielfiets, merk Huka aan. In eerste instantie ben ik 
blij met het ding. Gebruiksvriendelijk is het echter alles behalve. Het is hoog en trapt 
loeizwaar door de kleine wielen en mijn uit balans zijn op het zadel. Volgens mijn 
neuroloog moeten ze bij de gemeentes eens meer gaan letten op wat er nodig is per 
persoon. Een standaardfiets voor iedereen werkt niet. De volgende keer moet ik maar 
mijn t-shirt aantrekken naar de gemeente met de mooie tekst ‘IK BEN NIET 
STANDAARD’. 
Nog steeds val ik met enige regelmaat van de fiets met het gevolg dat ik niet meer 
buiten kom. Gelukkig heb ik een prima contactpersoon bij de gemeente die bereidt is 
samen met mij naar een oplossing te kijken. Ik zou ik niet zijn als ik voor het gesprek 
niet al lang heb uitgezocht wat dan wel geschikt is… Een Hase fiets, type Kettwiesel 
lijkt me een ideale vervanging voor de loodzware Huka. Er zit namelijk een stoel op in 
plaats van een zadel. De fiets is laag dus gemakkelijk met op en afstappen en verder kan 
er zo’n beetje alles op aangepast worden wat nodig is. Er hangt wel een gigantisch 
kostenplaatje aan… En met onze hoge lasten door de aflossing van de restschuld van de 
hypotheek, kunnen we dat wel vergeten. 
 
 
 



 
 

 
De uitkomst van 
het gesprek met de 
gemeente is echter 
negatiever dan ik 
verwacht had. Als 
de Huka niet meer 
gaat, ben ik toe aan 
een scootmobiel! 
Wat???  
Een scootmobiel???  
 
 

Ik moet er niet aan denken. Als ik het met mijn neuroloog bespreek is hij net zo 
verontwaardigd als ik ben. Het is nu net zaak om zo lang mogelijk in beweging te blijven, 
de spieren te blijven activeren. Als ik op een scootmobiel kruip gaan mijn spieren nog 
verder achteruit en kan ik over een jaar niks meer. En dus, schrappen we de scootmobiel 
van de gemeente. Die krijgen we weliswaar gratis, maar levert voor mij ‘standaard’ mens, 
niet dat op wat ik wil. Het zij zo! 
En dus, zal het een langdurig traject worden, die wensfiets van me. Want sparen lukt 
nauwelijks nu we zoveel aan de resthypotheek moeten aflossen en als we moeten 
wachten tot dat traject klaar is, zijn we drie jaar verder… Niet goed voor mijn humeur!  
Want nog steeds wil mijn hoofd veel meer dan mijn lijf aan kan. 
 
Maart 2011 
 
Als ik begin maart mijn mailbox open, loopt die over… Meer dan 100 mails?!? Ik begrijp 
er niets van. Een virus??? Heb ik iets fout gedaan? Normaal ontvang ik hooguit enkele 
mails van de kinderen per week. Mijn verbazing wordt nog groter als ik een mail open en 
lees dat iedereen mee wil werken aan de actie? Actie? Welke actie? 
Als ik het er met mijn lief over heb komt de aap uit de mouw. Hij vond dat hij iets moest 
doen nu ik steeds meer alleen thuis zit en er nauwelijks meer uit kom. En dus heeft de 
schat een brief geschreven waarin hij sponsoren vraagt voor mijn wensfiets, de Hase. 
Ik schiet helemaal vol, wat een lief gebaar. Hij zal stiekem ook wel mijn humeur 
helemaal zat zijn geweest, maar dit is liefde. Alleen vraag ik me af of deze goede 
bedoeling zijn vruchten af zal werpen. Het is immers crisis en iedereen heeft het zwaar. 
Mensen verliezen hun baan, moeten hun huis verkopen, hebben niet meer te besteden… 
Er zit niemand te wachten op ook nog eens een actie voor een dure fiets. 
Maar de brief is aangrijpend en met liefde geschreven door mijn introverte mannetje. 
Niemand had dit van hem verwacht en dus reageert IEDEREEN! 
 
 
 



 
Laurens legt uit in zijn epistel dat ik een buitenmens ben en mede vanwege de kanker 
dagelijks een half uur buiten moet bewegen. Daarnaast is mijn spierziekte dus dermate 
progressief dat een maand niet bewegen, fataal is voor mijn lopen. Vanwege mijn 
onbalans kan ik onmogelijk nog op een gewone fiets. Hij geeft aan dat de aanschaf zo 
duur is dat we dat de komende jaren kunnen vergeten. Via acties wil hij geld bij elkaar 
zien te krijgen. Hij eindigt de brief met ‘GENIETEN MOET JE NU’, want later is ze er 
misschien niet meer. 

 
 
Jesus, ik had er geen idee 
van dat mijn stille man er 
zo mee zat dat ik me niet 
lekker voel. Daar is hij een 
behoorlijke grens mee 
overgegaan voor zichzelf. 
Mijn hart loopt over. 
 
Voorlopig blijf ik nog maar 
even dromen… en wacht af 
hoe de actie verloopt. 
 
In de tussentijd, nu ik toch 
niet naar buiten kan, 
reageer ik mezelf in huis af 
door creatief bezig te zijn. 
Een EIGEN kamertje heb 
ik in ieder geval! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


