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het grote
Verlangen
Geen normaal gezin. Je eigen behoeftes opzij
zetten. Altijd maar zorgen. Niet de carrière maken
die je wenste. Het is onontkoombaar: veel – zo
niet alles – staat in het teken van je kind. Heb je
de keuze je eigen verlangens te blijven nastreven?
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‘Als ik iets
voor mezelf doe,
voelt dat
als gestolen tijd’
verlangt
ernaar zichtbaar te
zijn. Ze heeft zichzelf altijd

Jacqueline Dekker (48)

Femke Kuiper (38)

een onrustige dagelijkse
praktijk waarin kleine
wijzigingen – zoals een
andere taxi of een zieke
pgb-begeleider dochter
Karlijn (11) snel overprikkelen
vanwege haar aangeboren hersenafwijking. Jacqueline is getrouwd
met Joep (45), heeft nog een
dochter Nienke (12) en werkt
parttime als freelance docent en
als adviseur financiële planning.

onzichtbaar gemaakt vanwege
de zorgen voor haar zus Brenda
(36) die door een open rug en
hersenletsel volledig afhankelijk
is. Brenda heeft
nog een broer
Roeland (34),
is getrouwd
met Ansgar
(42) en heeft
twee kleine
kinderen.

verlangt naar rust
en duidelijkheid in

Marjolein Sickinghe (47) is
psycholoog en verliescounselor.
Zij ziet in haar praktijk veel
ouders van zorgintensieve kinderen.

‘Het is de kunst
om verwachtingen
die je verliest te kunnen benoemen. Dan kan
je er iets mee.’

Silke van der Berg (38)

verlangt ernaar volledig zichzelf te zijn.

Door haar rolstoelgebonden
spastische zoon Mick (6) blijft ze
weg op feestjes met kinderen en
mist ze sociale aansluiting, zowel voor
Mick als voor zichzelf. Silke is getrouwd met
André (37) en werkt als mediamanager.
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Rondetafelgesprek: ouders,
brussen en professionals met
elkaar in gesprek over hunkeren,
telkens slikken en weer doorgaan.
En over keuzes maken. Locatie:
het voormalige BNN-gebouw
Gespreksleider: Willemijn
Veenhoven, presentator van
De Nieuws BV (NPO radio1, BNNVARA): ‘Het is inspirerend om
te zien hoe ouders en brussen
knokken voor zichzelf en hun
zorgintensieve kinderen en
brussen.’ eer: lees het twitter
verslag terug via #verlangendebat

Krista Okma (40) verlangt naar een hele
dag lummelen zonder planning. In werkelijkheid kan (bijna) niets spontaan vanwege de zorg voor
dochter Kate (5) die door een chromosoomafwijking
kan lopen noch praten. Omdat Krista ook
een relatie heeft met Jason, werkt als
pedagoog, boeken schrijft en nog twee
kinderen heeft, Skye (9) en Ryan (8), is
haar agenda juist altijd bomvol.

verlangt
ernaar niet altijd te
zorgen voor dochter

Jolanda Bruijns (34)

Anna (7) met het Pitt Hopkinssyndroom. Jolanda werkt in de
zorg, is getrouwd met Marcel (39) en
heeft nog een zoon, Bas (2).

Froukje Lokerse (53)
is getrouwd met Hans
(52) en moeder van
Laura (19, zie rechts)
en Thomas (18). Ze

verlangde naar
een carrière als
zangeres, maar heeft
die aan de kant gezet om
te zorgen voor Thomas die
verstandelijk gehandicapt
en autistisch is. Ze werkt
nu als zangpedagoge.

Jacqueline
Gomes (40)

verlangt
naar een
zakelijke
carrière. Maar
als moeder van drie zoons
van 16, 14 en 8 waarvan twee
een vorm van ASS hebben,
switchte ze van een vaste
managementfunctie naar
werken als zelfstandig jeugdhulpverlener, voor een betere
balans tussen werk en zorg.
Jacqueline woont samen met
Maarten (35).

verlangt
ernaar meer tijd
te hebben voor
zichzelf en zijn
relatie. Dat schiet

Marcel Kolder (56)

er bij in vanwege de
zorg voor dochter
Mayim (16), die
rolstoelgebonden is en
verschillende aandoeningen
heeft. Marcel heeft nog een zoon
Machiel (19), is getrouwd met
Michelle Rutten (53), ondernemer/
zelfstandig communicatieadviseur.

Laura Lokerse (19)

verlangt naar
ruimte voor zichzelf, ze heeft zich als brus
behoorlijk weggecijferd
wegens de zorgen voor haar
broer Thomas (18). Laura woont
thuis met haar ouders en broertje
en studeert Human resourcesmanagement in Amsterdam.

>>
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Tijd heelt alle wonden

Marcel: ‘Na een jaar of zes had ik de grootste schrik

wel verwerkt. Eerst heb ik gevochten om te zoeken
naar de diagnose van Mayim. Door de tijd heen werd
duidelijker waar we aan toe waren. Accepteren blijft
lastig, maar ik heb me verzoend met de realiteit.’
Femke: ‘Als kind had ik niet in de gaten dat wij geen
normaal gezin hadden. Pas toen ik volwassen werd,

Femke:

‘Ik wil nog steeds het
verdriet van mijn ouders
compenseren’
merkte ik dat ik toch in een bijzondere situatie was
opgegroeid. Toen ik in 2007 in een burn-out raakte,
merkte ik dat een aantal gedragspatronen voortkwam uit ons gezin. Zo voel ik me altijd voor iedereen
verantwoordelijk. Ik wil nog steeds het verdriet van
mijn ouders compenseren en vind het moeilijk als
iemand in mijn ogen te veel aandacht vraagt. Ik ben
gewend geen aandacht voor mezelf op te eisen en

verwacht dat kennelijk ook niet van anderen. Het verstrijken van de tijd heeft mij enorm geholpen inzicht
te krijgen in hoe ik mezelf heb ontwikkeld. En om
in te zien wat een impact het heeft om op te groeien
met een gehandicapt zusje. Ik ben pas gaan praten
over ons gezin toen ik volwassen was. Dat is wel heftig geweest, maar het helpt mij wel. Daardoor gaat de
lading er nu pas vanaf voor mij.’
Silke: ‘Mick is nog te klein om te kunnen zeggen dat
alle wonden zijn geheeld. Ik zit midden in het proces
van verwerken en beseffen wat Mick wel en niet kan
en wat daarvan de consequenties zijn. Dat proces gaat
stap voor stap. Een jaar na zijn geboorte werd ons de
blijvende schade bij Mick duidelijk. Op dat moment
dacht ik dat ik gek werd. Maar mijn psycholoog wist
me te vertellen dat ik een klassiek rouwproces doormaakte. Nog steeds ontdekken we welke mogelijk
heden buiten bereik liggen voor Mick. Dat is telkens
een klap. Ik merk dat ik wel leer loslaten. Mijn liefde
voor strandbezoek heb ik moeten loslaten. Een kind
in een rolstoel naar het strand krijgen en dan ook nog
plezier hebben terwijl Mick heel snel overprikkeld is?
Ik bespaar mezelf en hem liever een rampzalige dag.’

5:17 minuten verlangen met
Bram Vermeulen achter de piano?
Ga naar youtube.com, tik in:
’Bram Vermeulen’ en ‘verlangen’.

Er zit een wereld van verschil
tussen iets willen en het krijgen.
Aldus de egel die zich beraadt op bestrijding van zijn eenzaamheid.
Uit: Het verlangen van de egel, Toon Tellegen, Singel Uitgeverijen € 16,99
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Bucket-list? To-do-lijst?
Strategieën en plannen om
doelen te bereiken? ‘Stop!’,
zegt Danielle Laporte. ‘Bedenk
eerst hoe je je wilt voelen. Niet
wat je allemaal meent te moeten
nastreven. Je diepste verlangens voeren je vanzelf naar het
plan van je leven.’ Laporte vertelt alles over de Desire Map op
daniellelaporte.com. Haar boek
is vertaald naar Het plan van je
verlangen. Altamira Uitgevers € 19,95

Radiopresentator Willemijn Veenhoven (rechts)
leidt het Lotje&co-rondetafelgesprek.
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Ik maak altijd tijd voor mezelf

Jacqueline D.: ‘Ik zou wel willen, maar dat is

praktisch niet altijd mogelijk. Ik zou zo een-tweedrie niet eens kunnen zeggen wat ik graag zou willen doen als ik plotseling die tijd had. Om tijd voor
mezelf te maken, moet ik eerst zoveel regelen dat
het er niet vaak van komt. Mijn planning is zo leidend
en het hele systeem thuis zit zo vast dat van spon
taniteit geen sprake meer is. Ik ben niet eens zo’n
controlfreak, maar zelfs ontspanningsmomenten
zoals iets drinken met een vriendin of een dag
shoppen, plan ik strak.’
Krista: ‘Ik doe relatief veel voor mezelf, maar dat
voelt altijd als gestolen tijd. Ik heb dan snel een
schuldgevoel. Niet alleen ten opzichte van mijn
dochter. Maar op het moment dat ik er niet ben, moet
iemand anders voor haar zorgen: een hulpverlener,
mijn man, een lieve vriendin. Voor mijn gevoel belast
ik dus een ander zodra ik iets voor mezelf wil.’
Jacqueline G.: ‘Mensen praten je ook een schuld
gevoel aan.’
Marcel: ‘Zeker, dat merk ik aan reacties op Twitter.
Mensen kunnen roepen dat je toch al een pgb krijgt
voor de zorg voor je kind en dat moet dan voldoende
compensatie zijn.’
Jolanda: ‘Laatst zat ik er helemaal doorheen. Ik was
de zorg voor mijn dochter zo zat dat ik echt even
afstand moest nemen. Toen heb ik de oppas helemaal
alleen mijn dochter laten verzorgen. Dat voelde raar,
normaal doen we dat samen. Maar ik bedacht me

voor het eerst dat die oppas daar toch voor komt,
dat ik niet altijd hoef mee te helpen. Daarnaast
voelde ik me schuldig omdat ik natuurlijk van mijn
dochter houd maar het zorgen zo zat was. Ik voelde
me klem zitten.’
Marjolein: ‘Dit soort gedachten en ervaringen
draaien om acceptatie.’
Jolanda: ‘Klopt. Ik heb tijd nodig voor mezelf. Als
ik het daarover heb met vriendinnen vinden ze dat
volstrekt logisch. Alleen zelf heb ik er moeite mee.
Jacqueline D:

‘Ik kan niet eens zeggen
wat ik graag doe
als ik ineens tijd heb’
Ik ben aan het leren dat ik mag denken: ik heb even
geen zin meer in de zorg.’
Jacqueline G.: ‘Dat heb je absoluut nodig. Je mag
soms boos zijn op je kind of op de situatie waarin
je zit. Ik zeg soms tegen mijn zoon: nu even niet.
Ik benoem dan waarom ik niet met hem in discussie
ga en negeer hem even. Dat kan ik nodig hebben.
Dat is tijd voor mezelf.’
Marcel: ‘Soms spreek ik met een klant af in het
Stedelijk Museum. Daar samen rondlopen, praten,
lunchen en zakendoen geeft mij tijd voor mezelf.
>>
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Dan ben ik op een plek waar ik graag naartoe wil,
maar waar ik niet snel kom. Ik ben een man, hè, mannen denken graag in oplossingen.’
Willemijn: ‘Jolanda, denk je dat jij op tijd aan de bel
trekt?’
Jolanda: ‘Nee, ik zorg te laat voor mezelf. Nadat ik
de eerste twee jaar volledig al mijn aandacht op mijn
dochter had gericht en daar behoorlijk op stukge
lopen was, dacht ik dat ik daarvan wel had geleerd.
Nu loop ik toch weer tegen hetzelfde aan.’

Silke:

‘Misschien was ik wat
arrogant over hoe geweldig
mijn leven was. Nu ben ik
minder perfectionistisch’
Krista: ‘Ik vind wel dat je het aan jezelf verplicht

bent om jezelf soms voorop te zetten. Ik ben elke
maand een hele zaterdag weg van huis vanwege een
schrijfopleiding die ik volg. Dat doe ik helemaal voor
mezelf. Ik word gelukkig van die studie, net als van
werken. Altijd thuis zijn, daar heb ik geen zin in. Het
is heerlijk om ergens naartoe te gaan, een normaal
gesprek met volwassenen te voeren en het gevoel te
hebben iets maatschappelijks bij te dragen. Anders
kan ik mezelf niet zijn.’
Silke: ‘Dat voelt voor mij precies zo. Werken is
fijn. Mijn man en ik hebben het zo geregeld dat we
beurtelings vier of vijf dagen per week werken.’
Willemijn: ‘Kan je ook aangeven wat je grootste
gemis is?
Silke: ‘Het was toch fijn geweest om een normaal
kind te hebben. Dat klinkt egoïstisch, vind ik. Maar
ik heb het gevoel dat ik veel mis: aansluiting bij onze
vriendenkring, relaties onderhouden, verre vakanties, naar kinderverjaardagen bij andere gezinnen.
Dingen die voorheen vanzelfsprekend waren en
nu niet meer. Ik verlies het contact met de buiten
wereld. Daardoor kan ik niet volledig zijn wie ik ben.
Ik heb bovendien het gevoel dat ik me wat nederig
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moet opstellen tegenover mijn omgeving. Ik doe het
anderen maar niet aan om mijn zoon mee te nemen
omdat hij anders misschien gaat huilen of snel naar
huis wil.’
Marjolein: ‘Heb je ook al dingen ontdekt die toch wel
mogelijk zijn?
Silke: ‘Jazeker. Naar de bioscoop gaan met Mick is
een groot succes. Hij is snel overprikkeld, dus wij
wachten tot een film al een maand of drie draait
en er hooguit nog twee anderen in de zaal zitten. Je
leert je aanpassen en wordt vanzelf handig. Tussen
mijn twintigste en dertigste was ik op de toppen
van mijn kunnen. Door de komst van Mick voel ik me
afgeremd. Maar ik heb mezelf ook beter leren kennen. Ik was wellicht wat arrogant over hoe geweldig
mijn leven was. Nu ben ik minder perfectionistisch,
de druk is eraf, ik ben veel rustiger.’
Jacqueline G.: ‘Toon je dat ook aan de buitenwereld?’
Silke: ‘Aan onze inner circle zeker.
Marcel: ‘Onze sociale kring zijn we kwijtgeraakt.
Wij kunnen niet op bezoek bij vrienden die
driehoog-achter wonen. Mijn vrouw is haar familie
kwijtgeraakt omdat wij als gezin zoveel aandacht
kregen in hun ogen. We zijn een ingewikkeld
gezin geworden, we kunnen mensen niet zomaar
uitnodigen. We zijn allebei nog heel actief in allerlei leuke maatschappelijke initiatieven. Maar altijd
apart en veel beperkter. Daarin ervaar ik wel een
groot gemis.’
Krista: ‘Bij ons zijn gelukkig nauwelijks mensen
afgehaakt wegens onze dochter. Dat helpt enorm.
Mensen denken meer: hé, leuk, daar is Kate, die
brengt reuring. Als ik op een terras soms last heb
van plaatsvervangende schaamte om de heisa die
Kate kan veroorzaken, reageren onze vrienden juist
heel positief op haar.’
Krista:

‘Je bent het aan jezelf
verplicht om jezelf soms
voorop te zetten’
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Ik verlang er vurig naar tóch datgene
te doen wat ik heb opgeofferd

Jacqueline G.: ‘Ik wil een business-carrière. Mijn
succesvolle managementfunctie heb ik opgegeven
omdat ik het werk niet kon combineren met mijn
zorgintensieve kinderen. Ik ben blij dat ik een mooie
draai heb kunnen maken. Als zelfstandig adviseur en
belangenbehartiger binnen de Jeugdhulp heb ik meer
rust voor thuis. Maar diep in mijn hart mis ik het
commerciële zakenleven. Ik moet dromen loslaten.
Sommige momenten voel ik me sterk in die wetenschap. Op een moment dat mijn zoon mij uitscheldt,
voelt het minder en denk ik: ik ga niet mijn hele leven
aan jou opofferen.’
Froukje: ‘Mijn zangcarrière heb ik jaren geleden al
opgegeven. Ik heb zitten janken boven het antwoordapparaat als ik weer een verzoek kreeg dat ik moest
afslaan. Mijn verdriet school ook in het feit dat ik
mezelf sowieso niet de moeite waard vond. Ik dacht
dat ik iets fout had gedaan waardoor mijn leven zo
liep. Uiteindelijk wilde ik niet blijven hangen in mijn
verlangen naar een zangcarrière, dat heeft geen zin.
Je moet je aanpassen aan de realiteit.’
Jacqueline D.: ‘Ook mijn keuze om als zzp’er trainingen te geven, komt mede voort uit de zorg voor
mijn dochter. Ik zou liever een andere baan hebben
en meer werken dan ik nu doe. Dat wij geen stedentrips met het hele gezin kunnen maken vind ik ook
erg jammer. Ik was graag met het hele gezin naar
New York gegaan. Nu gaan mijn man en oudste dochter samen.’

Marcel: ‘Ik had al in New York gewoond zonder

Mayim. Wij zijn wel heel stoer met het gezin naar
Venetië geweest. Een vriend van mijn zoon was mee
zodat die jongens Mayim in haar rolstoel over al die
bruggetjes konden helpen. Het was prachtig, maar
het was wel een werkvakantie.’
Jacqueline G.:

‘Dan denk ik: ik ga
niet mijn hele leven
aan jou opofferen’
Krista: ‘Ik verlang naar tijd om te lummelen. Gewoon
weer eens dat gevoel hebben dat er niets hoeft, dat
niets is gepland. Door de komst van Kate ben ik dat
kwijtgeraakt en dat maakt me verdrietig.’
Marjolein: ‘In hoeverre worden je verlangens
niet vervuld doordat je kind er is? Kan het zijn dat
bepaalde verlangens evenmin waren vervuld als je
geen zorgintensief kind had gehad?’
Jolanda: ‘Soms heb je wel de keuze om je verlangen
te volgen. Maar het kan moeilijk zijn die keuze te
maken, merk ik. Mijn dochter huilde als baby onophoudelijk. Ik wilde dolgraag met vakantie met ons
zoontje en zonder haar. Die gedachte gaf me zo’n
vreselijk schuldgevoel, dat ik het niet eens mocht
denken van mezelf. Maar de gedachte bleef in mijn
>>
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hoofd. Ik heb het aangedurfd mijn wens te bespreken
met mijn man en met vriendinnen. Uiteindelijk zijn
mijn man en ik toch een week alleen met ons zoontje
naar Griekenland gegaan. Mijn man heeft vakantiefilmpjes van mij gemaakt. Als ik daarop zie hoe ontspannen ik ben, weet ik dat ik een goede keuze heb
gemaakt. Het was de enige week in dat jaar waarin ik
echt totaal kon ontspannen.’

Verlangen is …

… jezelf iets wensen dat er niet is, maar dat je
meent te missen en waarvan je denkt te weten
wat het je zal bieden.

Jacqueline G.: ‘Op zo’n moment is er ook eens aan-

dacht voor de brusjes. Ik leerde mijn andere kind
pas kennen toen hij tien was. Zoveel aandacht was
er altijd naar zijn broers gegaan.’
Femke: ‘Dat is een heel pijnlijke herkenning voor
mij als brus. Ik voel me nog steeds onzichtbaar in
ons gezin. Ik wil zo graag zichtbaar zijn, aandacht
krijgen, voelen dat het goed is dat ik er ook ben.’
Jacqueline G.: ‘Dat is de reden waarom ik heb
besloten eens per drie maanden een hele dag met
mijn middelste zoon een uitje naar zijn keuze te
doen. Om er helemaal voor hem te zijn.’
Femke: ‘Voor mij voelt het gemis veel subtieler.
Het zit ’m juist in kleine dingen. Dat mijn moeder
’s ochtends was opgestaan om mijn boterhammen
te smeren en mij een goede dag te wensen op school.
Of dat ik mijn alledaagse pijntjes met mijn ouders
had kunnen delen. Dat heb ik gemist. In plaats daarvan had ik het idee dat ik hen moest steunen. Dat
ik de dappere van het gezin moest zijn, dat ik het
verdriet van mijn ouders moest wegnemen. Dat is
een veel te zware last voor een klein meisje. En nog
steeds heb ik het idee dat ik dat moet doen.’
Silke: ‘Ik vind het indrukwekkend te horen hoe
jij altijd jezelf hebt moeten redden, Femke. Jij bent
normaal. Maar door de aanwezigheid van je zorg
intensieve zus in jullie gezin ben jij eigenlijk ook een
ongewoon kind geworden.’
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Ik ben het spuugzat afhankelijk te zijn van
regels, ambtenaren en wetswijzigingen

Silke: ‘Ik zou zo graag met z’n drietjes op een
onbewoond eiland willen zitten! Ik voel altijd een
bepaalde basisdruk die er niet zou moeten zijn.
Krista:

Froukje:

‘Uiteindelijk wilde ik niet
blijven hangen in mijn
verlangen naar die carrière’

STELLING

Om pijn of verdriet te verdringen, kun je ver
langens gaan koesteren die je op een dwaalspoor brengen. Door te analyseren en te
mijmeren, kun je de kracht van je verlangens
vinden en verwezenlijken wat je zielsgraag wilt,
aldus auteur en coach Margriet Wentink in haar
boek Je verlangen – dwaallicht of kompas?

‘Het geeft onrust te
moeten bedelen om
zorg voor een kind
dat die zorg ook echt
nodig heeft’

Uitgeverij Akasha € 15,95

Een behoefte
koesteren die niet
wordt vervuld?
Dat kan je gevoel
en je gedrag
beïnvloeden.
Het kaartspel
Spel van Verlangens
spelen, kan
nieuwe inzichten
geven over je
eigen gedrag.
kwaliteitenspel.nl
€ 27,95
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Doordat ik aldoor van alles moet aanvragen en
regelen en aldoor alert moet zijn en intensief moet
zorgen. Ik kan me nu al zorgen maken over de aangepaste bus voor Mick over twee jaar. Ik verlang naar
ontspanning over de toekomst. Het zou rust geven
als ik wist dat mijn kind zich later zou redden.’
Krista: ‘Wat zou het heerlijk zijn als iemand de
belangen voor mijn kind zou kunnen behartigen. Dat
iemand zou zeggen: het komt goed. Het geeft zoveel
onrust te moeten bedelen om zorg voor een kind dat
die zorg hoe dan ook nodig heeft. Ik kan echt intens
verlangen naar enige zekerheid over toekomstbestendige zorg voor mijn kind.’

Mijn identiteit is gevormd door de zorg
voor mijn kind

Froukje: ‘Ja enorm. Mijn leven staat in het teken van

de zorg voor Thomas.’
Krista: ‘Zeker. Eerst was ik “gewoon” pedagoog,
sinds Kate richt ik mij als pedagoog vrijwel geheel
op de problematiek rondom zorgintensieve kinderen. Dus behalve thuis ben ik er ook in mijn werk
mee bezig.’
Froukje: ‘Maar wat schiet je ermee op te blijven
verlangen naar datgene wat niet haalbaar is in de
situatie waarin wij als ouders zitten? Ik richt me op
wat wel mogelijk is, dat voorbeeld wil ik liever voorleven aan mijn dochter dan maar blijven hangen in
onbereikbare verlangens.’
Femke: ‘Ik heb vaak het idee dat mijn moeder zich
wegcijfert omwille van mijn zusje. Ik zou graag zien
dat ze vecht voor zichzelf, en zichzelf ook laat zien.’
Laura: ‘Ik vind het zwaar om te zien dat mijn moeder

leeft voor iemand anders. Ik zie wel dat ze steeds
meer dingen voor zichzelf probeert te doen. Maar ook
ik heb me altijd weggecijferd vanwege mijn broer.’
Marjolein:

‘Het is de kunst rek te
zoeken in je verlangens
en je mogelijkheden’
Marjolein: ‘Het is de kunst om rek te zoeken in je

verlangens en je mogelijkheden.’

Jacqueline G.: ‘Dat is waar. Soms moet je keuzes

maken. Wij gaan meermaals apart met vakantie, niet
met het hele gezin. Dat is een ander soort vakantie
dan je zou hebben gewenst. Maar het is ook fijn.’
>>
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Ik hunker naar de tijd dat ik niet meer
de zorg over mijn kind heb

Marcel: ‘Ik vind instellingen niks. Mijn kind heeft

steeds meer zorg nodig, maar ik heb grote moeite met
het idee de zorg aan een instelling over te dragen. Het
zou erop neerkomen dat ze eenzaam achter een deur
in een kamer zou komen te zitten. Ik heb er alles voor
Marcel:

tekst Maartje de Gruyter foto’s Frank
illustratie iStock m.m.v. BNNVARA

Puts

‘Voor mijn part zorgen
we tot ons tachtigste
voor Mayim’

58

over om haar leven te verrijken. Wij gaan een voor
ziening bij ons eigen huis bouwen. Voor mijn part zorgen mijn vrouw en ik tot ons tachtigste voor Mayim.’
Jolanda: ‘Anna is nu zeven, maar ik wil haar niet nog
twaalf jaar fulltime thuis verzorgen. Ik kan het wel
– we kunnen als ouders heel veel – maar ik wil het
niet. Deze gedachte heb ik pas sinds kort, hoor. De
eerste twee jaar heb ik mezelf volledig weggecijferd
voor Anna. Ik besefte pas dat ik de mogelijkheid had
mezelf te ontlasten toen een zorgverlener mij erop
wees dat ik meer zorg kon inkopen via het pgb. Die
stap zorgde al voor een gigantisch intern conflict.’
Krista: ‘Het is wel goed om dat interne conflict ook
werkelijk aan te gaan. Aanvankelijk kon ik alleen
maar huilen bij de gedachte dat Kate misschien ruim
voor haar achttiende uit huis zou gaan. Inmiddels

kan ik het idee met droge ogen uitspreken. Dat is een
proces dat je door moet.’
Marjolein: ‘Zo’n proces volledig doormaken is wel
iets wat je moet kunnen. Hoe je dat doormaakt, is
afhankelijk van je karakter en je achtergrond.’
Krista: ‘Ja, maar iedereen heeft zijn eigen thema’s en
grenzen, daarbinnen ben je het verplicht aan jezelf
om zo’n proces toch aan te gaan. Eerst wilde ik niet
eens dat mijn kleine meisje met een taxibus zou
moeten reizen. Dat voelde tegennatuurlijk. Toch ben
ik ook daar naartoe gegroeid.’
Jolanda: ‘Zo werkt het bij mij ook. De eerste keer
dat ik erover sprak met vriendinnen voelde ik me
vreselijk egoïstisch. Ik was ook bang voor oordelen
door de buitenwereld. Doordat Anna ouder wordt,
gaat het beter met haar. En toch durf ik ernaar te
verlangen dat ze vrij jong uit huis zal gaan.’
Krista: ‘Je eigen verlangens erkennen geeft zoveel
ruimte. Het idee toelaten dat je nog iets anders wil
dan zorgen, geeft het idee dat de intensieve fase eindig
wordt. Dat het leven ooit weer anders wordt, vrijer.’
Jolanda: ‘Dat lucht erg op.’
Jolanda:

•

‘Toch durf ik ernaar te
verlangen dat ze vrij jong
uit huis gaat’

