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Ieder mens voltooid een eigen levenspad. Dat pad leidt
ons soms langs hoge hoogtes, vlakke vlaktes en diepe
dalen. Mijn weg tot nu is niet anders.
Van kleins af aan wilde ik een bijzonder mens zijn. Iemand
die het positieve verschil kan maken in andermans leven,
hoe klein ook de bijdrage. Een luisterend oor bieden of
een handje meehelpen om het zijn hier op aarde,
betekenisvol te maken. Het is me gelukt, ik mag zeggen
dat ik voor velen heb klaar gestaan. Soms ten koste van
mezelf en mijn dierbaren.
Een helpende hand bieden gaat niet altijd vanzelf. Zeker
niet wanneer je plotseling ontdekt dat je een nare,
slopende ziekte hebt. Je eerste vraag is dan niet ‘Wie
heeft deze week mijn hulp nodig.’ Ineens vraag je je af
hoe het nu met jou verder moet. Na de eerste shock krijg
je weer kracht en neem je de tijd om het leven geduldig
opnieuw in te richten. In mijn eentje zou ik misschien niet
weten hoe verder te gaan. Gelukkig ben ik omringd door
heel lieve mensen die om me geven. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. Vriendschap en liefde voed je en
laat je groeien, door zelf liefde en vriendschap te geven.
Mensen laten meebewegen conform hun normen en
waarden en dat respecteren. Dat wordt gewaardeerd.

Ik ben vooral mijn kinderen dankbaar dat zij mijn
opvoeding en vorming hebben geaccepteerd. Nu zijn ze
voorbeeldkinderen voor anderen. Perfect binnen hun
kaders, hun behoeftes en gevoelens. Ondanks dat ze zelf
ook heel wat hebben meegemaakt en opgegroeid zijn
met één ouder. Het leven gaat niet altijd over rozen. Wij
zijn zelf verantwoordelijk om er het beste van te maken:
het beste voor onszelf. Daar horen vallen en opstaan bij,
maar ook het vertrouwen dat het op een dag goed zal
komen. Count your blessings, zeg ik vaak tegen hen. Kijk
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naar wat je al hebt bereikt en wees daar dankbaar voor.
Ze zijn klaar voor hun toekomst.

Met een zenuw- en spierziekte heb je het niet meer voor
het zeggen. Je hersenen controleren, of juist niet, wat
wel en niet kan. Daar sta je machteloos tegenover.
Belangrijk is om kwaliteit van leven te hebben. Wat mijn
leven nu nog kwaliteit geeft bepaal ik zelf en daar ben ik
alleen verantwoordelijk voor.

Juli 2016 begon ik te schrijven aan mijn levensverhaal.
Niet alles had ik terstond beschikbaar in mijn geheugen.
Dus ben ik op zoek gegaan naar de feiten, de verhalen
en de mensen. Vanwege mijn ziekte geen eenvoudige
zoektocht, die tot nu toe veel tijd in beslag neemt. Ik heb
daarom besloten mijn autobiografie in delen uit te geven.
Elk deel een beschrijving van een levensfase, wat ik
meemaak, hoe ik omga met gebeurtenissen en wat al die
ervaringen met mij doen. J’aime Aimée: 55 t/m 60 jaar
ligt voor u. Deze fase is nog vers in mijn geheugen.

Het wordt steeds moeilijker om complete herinneringen
terug te halen, vanwege mijn afnemende lichaams-
energie, maar ik hoop binnenkort een tweede deel uit te
geven. Dit als mijn achteruit hollende motoriek het
toelaat. En anders? Dan zoek ik gewoon een andere
oplossing. Ik voer geen strijd meer. Ik beleef en overleef
en luister naar mijn innerlijke stem: geef de moed nooit
op, wat je ook tegenkomt in je leven. Er is altijd een
uitweg of een betere weg.

Opgeven is geen optie. Nooit!


