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Wat verenigt strafrechtadvocate Claudia met chambre d’hôtes-
eigenaresse Caro en met multitalent Sylvia? En wat hebben 
voormalig slachtoffer van partnergeweld Anita, Tamara die 
moeders coacht een betere moeder te zijn en rouwdoula Patty 
gemeen? En de 44 andere fantastische vrouwen? Lef. Puur lef 
door het heft in eigen handen te nemen wanneer de situatie 
daarom vraagt. Het initiatief nemen en een eigen koers inslaan.
 
Lef kent vele momenten, dat illustreren de 50 dames van 
LEFWIJF 2. Vastberaden en vaak door schade en schande wijs 
geworden, geven zij vorm aan hun leven. Altijd staand in hun 
vrouwelijke kracht. Ook nemen zij de wereld rondom hen 
mee omdat zij een bron van ervaring, kennis en inspiratie zijn. 
LEFWIJF is een ode aan de vrouw in 50 persoonlijke verhalen. 
LEFWIJF is een ode om het leven te leven.
 

De verhalen in LEFWIJF 2 zijn  
samengebracht door Lucinda Douglas, 

levenskunstenaar en ondernemer.
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Als je voor een dubbeltje bent geboren,  
heb je alle ruimte om kwartje te worden.
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VOORWOORD
Lef kun je de vijftig auteurs van LEFWIJF 2 niet ontzeggen. Lef 
in drievoud wil ik zelfs stellen. In de eerste plaats vertellen ze 
boeiend en meeslepend over een bijzonder lefmoment in hun 
leven. Dat kan zijn op het persoonlijke maar ook op het zake-
lijke vlak en vaak vloeien ze in elkaar over. In de tweede plaats 
hebben ze het lef om dit persoonlijke verhaal met jou te delen 
en tenslotte nemen ze de uitdaging aan om dit in vijfhonderd 
woorden helder te vertellen. 

Ik heb respect voor deze vijftig geweldige dames want dit lef 
in drievoud is niet een ieder gegeven. En als je dit durft, heb je 
meer in je mars. Met dit verhaal veroveren zij hun plek in de 
wereld en stellen zich op als lefwijf. Ik nodig je uit hun verhaal 
te lezen en ik weet het zeker, deze vrouwen gaan meer moe-
dige stappen zetten want zij hebben ambitie en een gezonde 
dosis lef. Wat een heerlijke combinatie! Dank je wel dames!

Lucinda Douglas
Auteur, spreker, ondernemer

 



- 8 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2



- 9 -

ALLES HEEFT  
EEN REDEN

 
Carlijne van Popering

Toen jij mij in oktober 2020 vanuit je ziekenhuisbed vroeg: 
‘Lijne, blijf je bij mij?’, trok ik je overal doorheen en bleef aan 
jouw zijde waken tot aan het eind. Niets in het leven is toe-
val, alles heeft een reden. Dat ik op jouw pad kwam Duns, 
toen je in dat verpleegtehuis letterlijk over de grond kroop 
van ellende, was geen toeval. Je krijgt in je leven een aantal 
vriendinnen waarbij er één is die voor je vecht als een leeuw. 
Wij leerden elkaar kennen toen je 25 jaar was en je voor het 
eerst die vreselijke borstkanker kreeg. 

Nooit had ik toen gedacht dat ik jaren later ook borstkanker 
zou krijgen. Toen. Bizar hè, hoe het leven kan lopen? Ik hoor 
je nog zeggen: ‘Lijne, ik was er niet voor jou. Waarom ben jij 
er wel voor mij?’ Omdat, Duns, ik op jouw pad werd gezet en 
niet omgekeerd. Ik kon dit blijkbaar zelf, want ik wist dat ik 
deze ziekte zou krijgen.

Jarenlang had ik dromen waarin ik aan het infuus lag. Bo-
vendien voelde ik een ‘strengetje’ in mijn rechterborst. Jaar 
in, jaar uit ging ik naar mijn huisarts, kreeg iedere keer een 
verwijzing voor een mammografie en een echo en hoorde 
steevast van de artsen dat ik me niet druk moest maken: ‘U 
bent nog zo jong, er is echt niets aan de hand.’

We vergeten dat ons lijf ons heel veel vertelt. Augustus 2018, 
op de MRI zijn er toch opgelichte deeltjes te zien. ‘Mevrouw, 
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voor de zekerheid doen we toch maar een biopt maar ik ga 
niet van het ergste uit’. Drie dagen later in haar kamer zegt de 
chirurg: ‘Je hebt gelijk, het is wel borstkanker.’

De grond onder mijn voeten verdwijnt. Haar stem vervaagt, 
mijn adem stokt. Tegelijkertijd voel ik opluchting en beves-
tiging; zie je wel, ik ben niet gek, ik heb gelijk, mijn intuïtie 
klopt. Een intens traject van twee jaar volgt. Chemotherapie-
en, operaties en immunotherapie. Ik genees van borstkanker, 
want ik was op tijd.

“Zie je wel,  
ik ben niet gek”

Na maanden zonder contact, appte ik je Duns. Je kwam die 
ochtend in mijn hoofd, ik moest je appen. Hoe gaat het met 
je? De tumor die ontstaan was door de bestralingen van twin-
tig jaar geleden, drukte op jouw longslagader waardoor je bij-
na geen lucht meer kreeg. We moesten het zeker een week 
volhouden, dan pas kon je een operatie krijgen. Extra zuur-
stof, vernevelen, morfine en slapeloze nachten; wat hebben 
we gevochten en je anderhalve week in leven gehouden.

Ik ontving het boek LEFWIJF van een vrouw die hoorde hoe ik 
tijdens de strijd tegen mijn borstkanker mijn droom had waar-
gemaakt: ik had mijn eigen kookboek uitgegeven. Zij vond mij 
een lefwijf en schreef als medeauteur het eerste lefverhaal. 
In die anderhalve week die jij nog moest blijven leven, kon ik 
maar één ding bedenken en dat was elke avond jou voorle-
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Carlijne van Popering

zen uit dat boek met verhalen van vrouwen over wanneer het 
erop aankomt. Jouw verhaal. Ik vind jou een lefwijf; jij hebt er 
alles aan gedaan, maar dan ook echt alles. Lieve kleine mooie 
moedige strijder, ik houd van jou, rust zacht.

Carlijne van Popering 
is single moeder van 
twee, directiesecreta-
resse op een fiscalis-
tenkantoor en gepas-
sioneerd chef. Op 1 
november 2019 gaf ze 
haar eerste kookboek 
zelf uit. Na zes jaar 
hard werken, kinderen 
opvoeden, tussendoor 
in 2018 genezen van 

borstkanker en blijven geloven in haar droom, verscheen 
haar erotische kookboek Let’s Missbehave, where food 
meets pleasure. Met haar boek en recepten wil Carlijne 
mensen dichter bij elkaar brengen; dat vrouwen en man-
nen open over hun wensen, verlangens en fantasieën 
praten. Terug naar de seks en erotiek met wederzijds res-
pect. Sex positivism. letsmissbehave.com
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voor de podcast

https://letsmissbehave.com
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SPIEGELTJE, 
SPIEGELTJE…

 
Patty Duijn

Lef, een klein drieletterwoord en toch zo groots. Het valt me 
op dat het woord verschillende reacties oproept. Wanneer ik 
mensen in mijn omgeving vraag naar wat zij zien als een lef-
moment van mij, lopen de antwoorden uiteen. Zij noemen 
de scheiding van mijn soulmate. Iemand waar ik zielsveel van 
houd maar intuïtief voelde: wij moeten ons anders verhouden. 
Het was een pittige weg van verwarring, onbegrip en liefde. 
We zijn uiteindelijk twee betere versies van onszelf geworden. 
Was dit lef? Of het moment dat ik mijn ontslag indiende en 
tegelijkertijd mijn werkgever om een werkgeversverklaring 
vroeg waar ik snel een huis mee kocht als vaste basis voor mijn 
gezin. Alle financiële onzekerheid in de ogen kijkend. Maar ik 
had geen twijfels; dat komt wel goed. Was dat lef? 

Of het moment dat ik uit het niets mijn bedrijf startte. Ik 
stoorde me aan het ontbreken van zorg voor het gehele sys-
teem rondom verlies. Dat moest beter vond ik en voegde de 
daad bij woord. Want ‘Ja Duijn’, zei ik tegen mezelf, ‘als je oor-
deelt en iets vindt, doe het dan zelf beter en laat het zien.’ In-
middels is het een bedrijf met elf medewerkers. Was dat lef? 

Voor mij is lef hebben iets delen van een persoonlijke laag. 
Omdat ik denk dat meer sterke vrouwen dit zullen herkennen 
en er wellicht mee stoeien. Mijn lefmoment is dat waarop ik 
mijzelf volledig en eerlijk durfde te zien. De leuke en minder 
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leuke kanten en het omarmen van de mannelijke en vrouwe-
lijke energie in mij. Het was het moment waarop ik begreep 
dat beide deel van mij zijn en mij vormen. Juist die twee ma-
ken dat ik krachtig en zacht tegelijk kan zijn. Het is de uitda-
ging de juiste balans te vinden.

Nu ik dit begrijp, zie en ervaar en realiseer ik me pas hoe lastig 
de partners in mijn leven het soms gehad moeten hebben. Nu 
pas leer ik inzien dat veel van wat ik hen toedichtte, misschien 
wel deels projectie was en iets zei over mijn eigen kwetsbaar-
heden. 

“Vaak ben ik gevallen”

Terugkijkend denk ik dat ik in dit proces van helen, ik mijn 
partners, uiteraard onbedoeld, niet altijd ten volle heb ge-
zien. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik ze veel liefde heb 
gegeven, dat we van elkaar hebben geleerd en dat ze verant-
woordelijk zijn voor zichzelf. Maar die verbintenis die zou du-
ren, dat lukte mij maar niet. Dat kunnen delen, openstellen 
en ontvangen, daar was ik niet klaar voor. Ik had zelf nog he-
lend werk te verrichten en daar waren zij ongewild onderdeel 
van. Vaak ben ik gevallen en nog vaker ben ik opgestaan. Aan 
doorzettingsvermogen, ondernemerskwaliteiten, kracht, ge-
ven, liefde, levenslust en het volgen van mijn intuïtie, lag het 
nimmer. Ontvangen bleef lastig. 

Voortaan kijk ik in de spiegel en zie mijn gehele ik. Wat ik zie? 
Ik kan krachtig, sterk, onafhankelijk en ondernemend zijn en 
tegelijkertijd vanuit mijn vrouw-zijn zacht, zorgzaam, afhan-
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Patty Duijn

kelijk en kwetsbaar. Vanaf nu ben ik heel in mijn zijn en kies 
voor die mooie, krachtige én zachte vrouw. En dat, dat noem 
ik nou lef!

De dood. Patty Duijn krijgt 
er vrijwel dagelijks mee te 
maken. Honderden ster-
venden, nabestaanden (in 
spe) en andere achterblij-
vers heeft de Santpoort-
se inmiddels bijgestaan. 
Met haar boek Rouwdoula 
(2019) doorbreekt ze ta-
boes die rond het levens-
einde hangen. Daarbij is zij 
een grote inspiratie voor 

collega’s én consumenten in de palliatieve zorg en uit-
vaartbranche. Patty is een levensgenieter pur sang en is 
aanstekelijk in haar levensenergie. Haar missie: mensen 
inspireren en begeleiden in het natuurlijk omgaan met 
verlies. Ook zelf leeft zij haar missie en schrijft en spreekt 
hier openlijk en openhartig over. rouwdoula.nl

 

scan de QR-code 
voor de podcast

https://www.rouwdoula.nl
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MAYDAY!
 

Dana Ketels

Op het moment dat ik met bevende stem ‘Mayday, mayday! 
Dit is Oceana! Mayday, mayday!’ riep, voeren we stuurloos 
voor de kust van Hirtshals, Denemarken. Storm, felle ruk-
winden en wij zeilden tegen een topsnelheid van 17 knopen 
richting havenmuur. Net daarvoor had een windstoot ervoor 
gezorgd dat het topje van onze mast de zee raakte. De mo-
tor viel uit. Water stroomde de boot binnen. We werden van 
bakboord naar stuurboord gegooid. Dit avontuur is dankzij 
mijn koelbloedige kapitein en hulp van de zeilgemeenschap 
geëindigd met trillende benen op de veilige kade van Hirts-
hals. Ik was zelden zo blij geweest om voet aan wal te zetten. 
Maar wat mij bijbleef, was dat ik net voor de oproep minu-
ten lang verlamd was van angst. Bevroren, niet in staat om 
iets te doen of te communiceren. Enkel de luide stem van de 
kapitein kon me uiteindelijk bewegen om de noodoproep te 
lanceren. Wachten met communiceren totdat het echt niet 
anders kon. Helaas herkenbaar.

Als kind was ik een observator. Een actieve dromer. Ik hield 
met mijn grote bruine ogen alles in de gaten. Ik zei niet veel. 
Ik registreerde wat er allemaal gebeurde. Pas vele jaren later 
had ik door dat ik dat deed omdat ik niet alle informatie tot 
me kreeg. Niet alles wat ik zag of voelde, werd uitgesproken. 
In mijn regio stammen veel mensen af van vissers of boeren. 
Ik kom uit een vissersfamilie. Harde werkers, plantrekkers, die 
niet zuchten of zeuren. Mannen, dagen of weken op zee, de 
vrouwen dikwijls met kroostrijke gezinnen aan wal. Familie-
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leden of vrienden die vergaan op zee. Stilstaan en snel weer 
doorgaan. Als iedereen thuis was, dan was het feest! In ons 
nest was harmonie belangrijk. Groot was de schok toen mijn 
vader plots vertrok, voorgoed… zonder enige vorm van dis-
cussie of ruzie vooraf. Het werd niet gezegd, het werd niet 
benoemd. Wij werden beschermd. Ik had het niet gezien, wel 
gevoeld.

Communiceren onder druk, praten als het spannend is of hulp 
vragen; het ging mij dus niet zo gemakkelijk af. Ik heb het niet 
geleerd. Ik bevroor. Het zit niet in mijn DNA. Het heeft mij 
te lang in niet-voedende samenwerkingen of vriendschappen 
gehouden, veel stress bezorgd en bijna mijn huwelijk gekost. 
Want ik vond harmonie belangrijk. Ten koste van wat? Au-
thenticiteit, vrijheid, eigen grenzen en identiteit. 

“Lef is durven praten”

Dus als je mij vraagt wat lef is? Dan is het niet: zonder zeiler-
varing beslissen om een zeilreis rond de wereld te beginnen 
met drie kinderen en mijn kapitein. Dan is het niet: op een 
podium van vijfhonderd mensen mijn ding doen en een zaal 
meekrijgen. En niet jarenlang de verantwoordelijkheid nemen 
over zestig evenementen per jaar of een boek uitbrengen in 
de Verenigde Staten. Het is niet: op mijn zeventiende in een 
band zingen of in mijn eentje naar verre bestemmingen reizen 
of het lef hebben om de experttitel naast je naam te kleven. 
Dat is het dus niet. Lef is durven praten onder alle omstandig-
heden. Blijven verbinden, spannende boodschappen commu-
niceren en grenzen aangeven. Elke dag opnieuw.
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Dana Ketels

Dana Ketels is sinds 2001 
onderneemster en sinds 
2011 actief als non-verbaal 
gedragsanalist, trainer en 
coach. Met haar onderne-
ming Impact Academy wil 
ze impact maken in de be-
drijfswereld met effectie-
vere communicatie. Want 
elk gesprek kan beter. Ze 
stimuleert gedreven pro-
fessionals om te groeien 

naar meer zelf-leiderschap en communicatief leider-
schap. Dana stimuleert je via een non-verbale persoon-
lijkheidsanalyse in de spiegel te kijken naar jouw eigen 
gedrag en wat dat betekent in een gesprek: voorbereid 
de regie nemen. impactacademy.be

scan de QR-code 
voor de podcast

https://impactacademy.be
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HET LICHAAM  
ALS KOMPAS

Kathleen Anseeuw

Als kind was het leven heel verwarrend. Ik snapte maar niet 
hoe volwassenen dachten en beslissingen namen. Ik wist dan 
ook vaak niet wat juist en niet juist was. Ik had geen gevoel 
waarom op het ene moment dit werd beslist en op het ande-
re moment dat. Het leek alsof ik meestal maar doorging en de 
weg liep zoals die door anderen werd bepaald.

Ik herinner me twee momenten in mijn leven waar het voor 
mij wél duidelijk was. Eén ervan was toen ik vijftien was. Mijn 
resultaten op school waren al drie jaar niet goed. Er werd 
over gesproken om mij een andere studierichting te laten vol-
gen. Ik zie me nog altijd zitten op het stoeltje, recht tegenover 
de leerkracht, met mijn moeder naast me. Beiden waren aan 
het discussiëren over wat de finale beslissing zou zijn. Op een 
bepaald moment voelde ik sterk in mijn lijf dat ik wilde blijven 
in de richting waarin ik zat. Heel gedecideerd gaf ik mijn be-
slissing te kennen. Uiteindelijk studeerde ik drie jaar later af 
als eerste van de klas.

Een ander moment was, toen ik 42 jaar was. Ik had intussen al 
therapie gevolgd bij verschillende mensen en groepen. Zoe-
kende als ik was om mezelf beter te begrijpen. Dit bracht ech-
ter meer verwarring dan iets anders. Ik besefte dat een ieder 
wel iets te zeggen had over mij. Intuïtief zei ik tegen mezelf: 
‘Er is een stemmetje in mij dat heel goed weet wat juist en 
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niet juist is.’ Het was de innerlijke drang, die ik door mijn hele 
lijf voelde, die de beslissing nam. Die mij dit inzicht toonde. 
Vanaf dit tweede moment is mijn leven veranderd. Vanaf dan 
kent mijn leven een opbouwende spiraal en ik zag het leven, 
mijn leven, door een positieve bril.

“Ik heb het lef gehad  
om te luisteren”

Ik ontmoette de juiste mensen en vond de opleiding die mij 
op het lijf geschreven was; fasciatherapie, een holistische to-
taaltherapie. Daar kwamen alle puzzelstukjes samen. Ik ont-
dekte er de stilte in de ruimte rondom mij en in mijn lichaam. 
Een stilte die mij rust brengt, die spreekt tot mij en die mijn 
innerlijke stem ruimte geeft om te spreken.
 
Ik heb het lef gehad om te luisteren naar mijn lijf. Naar het 
stemmetje in mijn lijf dat mij duidelijk maakte wat juist en 
niet juist was. Mijn innerlijke stem is mijn kompas. Van daar-
uit kan ik ook mensen helpen die al lang lichamelijke pijnen 
en klachten hebben. Want ik heb ervaren welke gevoelens en 
emoties aanwezig kunnen zijn in het lijf en welke gedachten je 
kunt creëren over jouw lichaam en jezelf. Ik ging die strijd aan 
waarbij pijn en ongemakken verzachten en zelfs verdwijnen. 
Ik heb het lef gehad de regie over mezelf terug te pakken. 
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Kathleen Anseeuw

Kathleen Anseeuw (1963) 
noemt zichzelf lichaams-
scriptherschrijver. Als fas-
ciatherapeut (MDB) en 
lichaamsgerichte coach 
begeleidt zij mensen met 
lichamelijke pijnen en on-
gemakken in het proces 
van bewust worden, losla-
ten en herverbinden met 
hun lichaam. Van ontspan-
nen tot rust zoeken. Men-

sen in die zoek- en vindtocht begeleiden is haar passie. 
Kathleens motto is: ‘Je verplicht je lichaam niet om te her-
stellen. Je geeft je lichaam de ruimte om te herstellen.’ 
kathleenanseeuw.be

scan de QR-code 
voor de podcast

http://www.kathleenanseeuw.be
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DE WERELD AAN  
MIJN VOETEN

Franca Gribnau

Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je heel veel op een stad 
lijkt? Of dat een stad jou het gevoel geeft dat je de wereld 
aankan? Dat het onmogelijke mogelijk is voor jou? Dat heb 
ik nou met Rotterdam. En dat komt niet zomaar uit de lucht 
vallen.

Als klein meisje hield ik al van avontuur en van het scheppen 
van magische werelden. Datzelfde verlangen naar avontuur 
bracht mij naar Rotterdam, de stad waar scheppen in het DNA 
zit. Eerst door mooie en uitdagende communicatieprojecten 
en later door nieuwsgierigheid. Ik weet nog heel goed dat ik 
door het centrum liep en op een bouwterrein dit bouwbord 
tegenkwam: ‘De wereld ligt hier aan je voeten. Make it hap-
pen.’ Deze zin resoneerde zo sterk. Heel even ben ik dat meis-
je van tien, van het avontuur, met alles voor zich. En ik voel de 
aantrekkingskracht. Hier wil ik deel van uitmaken. 

Ik logeerde op dat moment al vaak bij familie en de stad 
trok toen al aan mij. Maar dat bouwbord was mijn moment 
waar ik niet omheen kon: ik wil hier niet weg. Make it hap-
pen werd mijn mantra. In deze stad hangt een aanpakmen-
taliteit in de lucht die mij vooruit trekt, zorgt dat ik in bewe-
ging kom, grootser denk en verder reik. Begin dit jaar hing er 
zelfs een make it happen-poster van mij in het stadscentrum, 
die nu een plek heeft in mijn huis. Van kunstworkshops tot 
food festival en van lezingen tot cultuuragenda; ik houd van 
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de bruisende, creërende sfeer om mij heen. En ik zette door. 
Mijn vertrouwde leefstijl in Nijmegen moest eraan geloven; 
die verruilde ik voor Manhattan aan de Maas. Middenin de 
lockdown. Middenin de pauzestand gooide ik mijn leven om. 
En met liefde. 

“Ik weet nu hoe de stad  
tot leven komt”

Make it happen. Wonen in de stad, waar ideeën niet zomaar 
woorden zijn, maar echte handen-uit-de-mouwen-daden. 
Juist in deze tijd waarin we een nieuwe realiteit vormgeven, 
werk ik als communicatieadviseur mee aan een toekomst 
waarin techniek kansen schept om communicatie te ver-
simpelen, te verbeteren en toegankelijker te maken. Ik heb 
het geluk dat ik mijn communicatiewerk kan verbinden met 
maatschappelijke thema’s die mij persoonlijk raken en die in 
elke grote stad uitdagingen zijn. Belangrijk voor mij is bijvoor-
beeld bij te dragen aan mediawijsheid en kansengelijkheid in 
het onderwijs, alsook aan de vitale, slimme stad. 

Making it happen op mijn manier; als mens en als professi-
onal. Of het nou gaat om mijn huis opdoeken en naar een 
andere stad verhuizen, culturele programma’s voor kinderen 
weergeven in beeldverhalen, gastlessen of voorlichting geven 
over duurzaamheid tot aan kennisseminars organiseren. Ik 
weet nu hoe de stad tot leven komt, ook persoonlijk. Ik ge-
loof echt dat als je nieuwe stappen zet, dat je ontdekt dat er 
veel meer mogelijk is dan je zelf denkt en dat je veel meer 
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Franca Gribnau

voor elkaar kunt krijgen. De wereld ligt aan je voeten. You can 
make it happen, als je er maar in gelooft en woorden omzet 
in daden.
 

Franca Gribnau heeft een 
achtergrond in bedrijfswe-
tenschappen en brede er-
varing in marketing, com-
municatie en organisatie. 
Zowel strategisch als ope-
rationeel zet zij zich graag 
in voor educatie, kennis-
ontwikkeling en thema’s 
als duurzaamheid, inno-
vatie en maatschappelijke 
betekenis. Verhalen delen 

en denken in mogelijkheden: ze brengen de verandering 
die nodig is. 

scan de QR-code 
voor de podcast
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DE STEM VAN  
DE STILTE

Maike van den Berg

jij voert in mij 
het gesprek tussen 
waar ik van hou 
en wie ik wil zijn  
zachte vrede 
gevonden in jouw stem

Als vrije ziel had ik in deze incarnatie uitgerekend gekozen 
voor een gezin waar uiterlijk succes en materiële ambitie cri-
teria waren voor een succesvol leven. Goede prestaties wer-
den beloond met aandacht en liefde. De continuïteit van het 
universum hing af van de cijfers die mijn rapport kleurden en 
welke studie ik koos.

Deze trend zette zich naarmate ik ouder werd gestaag voort. 
Ik moest kiezen voor de juiste vrienden, die goedbetaalde 
baan en de ideale partner. Klein detail was dat ik er langza-
merhand een fulltime job aan had om mijn zelfbeeld in stand 
te houden. Steeds groter werd de lacune tussen mijn essentie 
en de door mijzelf gecreëerde illusie.

Mijn manier van leven was vergelijkbaar met een potje flip-
peren op een flipperkast. De bedoeling van flipperen is om 
stalen balletjes zo lang mogelijk tegen de zwaartekracht in, 
in het spel te houden. Omdat ik niet in lijn leefde met mijn 
diepste verlangens, diende de zwaartekracht zich aan in uit-
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eenlopende crises zoals een scheiding, een burn-out en fy-
sieke ongemakken. Inmiddels was de prijs die ik ongemerkt 
betaalde kolossaal. Ik voelde me een krijgsgevangene in mijn 
eigen gedragenheid en schoof het niveau van mijn ziel opzij. 
Juist datgene wat mijn innerlijke leegte zou kunnen opheffen, 
zette ik buitenspel.

Mijn grootste promotie om niet te hoeven kiezen voor het 
leven was wel een val van elf meter samen met een balkon-
netje. Blijkbaar vond ik de helse pijnen van een drievoudig 
gebroken rug en het weer leren lopen beter te dragen dan 
het leven dat ik voor mijzelf had gecreëerd. Tijdens deze val 
gebeurde er iets wonderlijks. Terwijl ik ergens zweefde tus-
sen hemel en aarde werd ik overvallen door een gevoel van 
berusting. Ik reisde vol overgave rond in een andere dimensie 
waar ik zelfs in staat was om de stilte te horen spreken.

“Mijn tuimeling met vrijheid”

Stilte had ik tot dan altijd weerzinwekkend angstaanjagend 
gevonden en vermeden. Rust stond voor mij gelijk aan het 
wegvallen van al mijn zekerheden. Kalmte zou me voorbij de 
mij zo bekende realiteit leiden en me confronteren met dat 
onacceptabele stemmetje dat suggestief opperde om andere 
keuzes te gaan maken in mijn leven.

Maar in die stilte sprak de essentie tot mij en hervond ik de 
verbinding met mijn diepste zelf. Mijn tuimeling met vrijheid 
als parachute, bracht mij het kostbare inzicht dat de antwoor-
den op de vraag wie ik ten diepste ben niet van buitenaf wor-
den bepaald. De vrijheid om voor mijzelf te kiezen, heeft zich 
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Maike van den Berg

al die tijd onvoorwaardelijk aangeboden, als een kind wach-
tend tot ik het zou kunnen dragen. Ik ben ongecompliceer-
der, liefdevoller en meer aanwezig dan degene die hongerig 
zoekende was naar het gemakkelijke antwoord. Ik leef vanuit 
de kant van volheid in plaats vanuit beperkingen. Ik mocht 
kiezen voor een onvoorwaardelijke liefdevolle verbinding en 
een werkgever waar ik nooit gedumpt of ontslagen kan wor-
den; mijn ziel.

Maike van den Berg bege-
leidt mensen die op een 
kantelpunt staan in hun 
leven. Vanuit haar Mood-
Truck neemt zij hen in de 
rol van the Drive-in Ta-
lentcoach mee op innerlijk 
avontuur. Als zij uitstappen 
weten ze gegarandeerd 
wat hun gelukkig maakt, 
wat hun levensmissie is en 
hoe zij dromen kunnen re-

aliseren. De ontdekkingsreis naar talenten zet in bewuste 
beweging en geeft energie. mood-truck.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

https://mood-truck.nl
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STROOMOPWAARTS
Alice van ’t Hof

Het mooiste cadeau dat ik als meisje ooit heb gekregen, was 
een aankleedpop met tientallen outfits om erop te plakken. 
Ook was ik uren bezig met het tekenen en uitknippen van 
jurkjes uit het enige witte karton dat voorhanden was, de ver-
pakking van mijn moeders panty’s. Later realiseerde ik me pas 
dat het gewoon in mij zit. Ik ben opgegroeid op een boeren-
bedrijf. Mijn ouders zijn hardwerkende mensen waarbij uiter-
lijke presentatie geen rol speelde. Ik herinner me van logeer-
partijen bij een vriendinnetje dat haar moeder, voordat haar 
vader ‘s avonds thuiskwam, opeens tevoorschijn kwam in to-
taal andere kleding en met lippenstift op. Magisch vond ik dat. 
Hoe leuk ik het allemaal ook vond, ik voelde feilloos aan dat 
mijn omgeving het eigenlijk maar als nutteloos en oppervlak-
kig beoordeelde.

Vanaf mijn twaalfde vroeg ik regelmatig aan mijn moeder wat 
voor beroep ik zou kunnen kiezen en zij antwoordde steevast 
dat het beroep van doktersassistente haar heel geschikt leek 
voor mij. Ik ben inderdaad die opleiding gaan volgen en werk-
te jarenlang op een polikliniek van een groot ziekenhuis. Ove-
rigens met plezier en ik heb er veel mensenkennis opgedaan. 
Toch was het niet wat ik écht wilde en veel later heb ik de 
moed gehad, zo voelde het, om mijn hart te volgen. 

Ik heb een opleiding tot imageconsultant gevolgd en ben voor 
mezelf begonnen. Goed zijn in je vak wil nog niet zeggen dat 
je zomaar een business kunt opstarten. Ik paste voor mezelf 
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toe wat ik nu aan andere vrouwen probeer over te dragen. 
Kleding, kleur en stijl zijn vormen van expressie die mensen 
anders naar je doen kijken en op je doen reageren. Dat hielp, 
naast de vele boeken over persoonlijke ontwikkeling. Met 
doorzettingsvermogen en wilskracht is het uiteindelijk toch 
gelukt mijn droom te verwezenlijken.

“Dan heb ik zeker lef!”

Als christen wordt mijn manier van adviseren en omgaan met 
mensen door het geloof beïnvloed: met liefde en oprechte 
aandacht vrouwen vanuit hun kern zichtbaar tot hun recht la-
ten komen. Ben ik een lefwijf? Als ik de soms indrukwekkende 
levensverhalen van andere vrouwen hoor en lees dan vind ik 
dat zelf eigenlijk niet. Als het gaat om doorzettingsvermogen 
en het tegen de sociale verwachtingen in mijn eigen weg kie-
zen, dan heb ik zeker lef!
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Alice van ‘t Hof

Alice van ’t Hof werkt met 
ondernemende vrouwen 
die ongeacht hun leeftijd, 
lengte of kledingmaat het 
geluk willen ervaren zich-
zelf vol zelfvertrouwen 
vrouwelijk en krachtig te 
laten zien. Uitgangspunt is 
de unieke persoon die elke 
mens is. Samen met Ali-
ce gaat elke vrouw aan de 
slag om haar persoonlijk-

heid, lichaamsvormen, kleur en stijl tot een harmonisch 
geheel te maken. vanthofadviesinstijl.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

https://www.vanthofadviesinstijl.nl
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DAT LEFMOMENT
Minu Peters

En toen viel het kwartje. Ik was dertig en advocate bij een 
gerenommeerd advocatenkantoor. Succesvol aan de bui-
tenkant, ongelukkig aan de binnenkant. De baan die ik had 
interesseerde me niet. Ook al verdiende het goed en bekte 
het lekker, ik voelde er geen enkele voldoening bij. De laatste 
maanden werd het me steeds duidelijker dat dit niet veel lan-
ger zo kon doorgaan, maar voor mijn gevoel had ik geen an-
dere keuze dan doorgaan zoals ik deed. Tot het kwartje viel: 
ik kon gewoon mijn baan opzeggen zonder dat ik iets nieuws 
in het vooruitzicht had! 

Ik had genoeg geld op de bank én het besef dat ik oud en wijs 
genoeg was om mezelf te redden, mocht het geld opraken. 
De euforie die ik voelde toen ik dit inzicht kreeg, is onbeschrij-
felijk. Ik voelde me voor het eerst in lange tijd weer vrij en op-
gewekt. Voor mij was het duidelijk, er zat maar één ding op en 
dat was mijn baan daadwerkelijk opzeggen. Op dat moment 
had ik niet het gevoel dat het een moedige beslissing was. Ik 
had vooral zin in de sabbatical die ik mezelf cadeau had gege-
ven. Het enige wat me nog te doen stond was daadwerkelijk 
mijn baan opzeggen, een fles champagne ploppen met mijn 
vriendinnen en dan genieten van alle tijd en ruimte die ik in 
het vooruitzicht had. Maar het liep anders.

Ik zei mijn baan als advocate inderdaad op maar in plaats van 
een feestje vieren nadat ik het mijn baas had verteld, zat ik 
huilend op de fiets naar huis. Mezelf afvragend wat ik in vre-
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desnaam had gedaan. Ik voelde me allesbehalve een lefwijf. 
Ik was bang. Geen baan, geen inkomsten en geen status meer. 
Van euforie was op dat moment geen sprake. 

“Het lefgevoel was  
ver te zoeken”

Nu snapte ik pas écht waarom mensen mijn beslissing om 
mijn baan op te zeggen dapper vonden. De periode die daar-
op volgde was namelijk bij vlagen eenzaam, confronterend en 
vooral ook heel erg ongemakkelijk. Het lefgevoel was ver te 
zoeken. 

En dat is precies waarom ik dit verhaal deel. Om duidelijk te 
maken dat lefmomenten niet per se gepaard gaan met een 
gevoel van bravoure en heldhaftigheid. De momenten in mijn 
leven waarin ik lef heb getoond, zijn momenten waarop ik be-
slissingen heb genomen op basis van mijn intuïtie. Hetgeen 
onherroepelijk leidde tot twijfel, onzekerheid en angst of ik 
wel de juiste beslissing had genomen. Dat ik juist dán in me-
zelf blijf geloven en mijn angsten in de ogen kijk, maakt dat 
ik zeker een lefwijf ben. En daar ben ik ongelofelijk trots op. 
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Minu Peters

Als voormalig corporate 
advocate realiseert Minu  
Peters zich dat een succes-
vol leven op papier soms 
op een droomleven lijkt 
maar in werkelijkheid als 
een gouden kooi kan aan-
voelen. Als coach helpt zij 
professionals zich uit deze 
gouden kooi te bevrijden 
om het plezier, de energie 
en de sparkle weer terug 

te vinden in het leven. ‘Onconventioneel en scherp’, ‘Met 
warmte en een dosis humor’, zo beschrijven Minu’s klan-
ten de wijze waarop zij hen coacht. minupeters.com

scan de QR-code 
voor de podcast

http://minupeters.com
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NIET ROUWEN  
MAAR LEVEN

Marjorie Volkerts

Rouwen deed ik onbewust een groot deel van mijn leven. Ik 
weet dat ik als kind altijd het gevoel heb gehad dat er iets ont-
brak, maar ik wist nooit zo goed wat het precies was.

Als prematuurtje geboren strijdend voor mijn leven, kwam 
ik het daglicht tegemoet. Daar werd ik gescheiden van mijn 
zusje dat al overleden was. Dappere muis noemden ze mij in 
het ziekenhuis. Die strijdlustigheid ben ik nooit verloren, ik 
ben nog steeds een klein pittig vrouwtje. En toch was daar 
die leegte, een gevoel alsof het meest dierbare bezit van mij 
gestolen was.

Telkens op zoek naar dat wat ontbrak en het niet kunnen 
vinden, groeide ik op in een toxisch gezin waar er nauwelijks 
ruimte was om je op een juiste manier emotioneel te kunnen 
uiten. Ik besefte later als volwassen vrouw dat de leegte die ik 
ervoer het gemis van mijn zusje was. Na negen maanden lang 
als eeneiige tweeling in mijn moeders buik te hebben gelegen, 
zat zij verweven in mijn wezen, en ineens ontbrak ze. Onver-
werkte rouwfases kropten zich in mijn leven op; van mijn over-
leden zusje, de scheiding van mijn ouders, mijn alleenstaande 
tienermoederschap en persoonlijke scheiding na twaalf jaar 
huwelijk tot het verlies van mijn eigen eeneiige tweeling.

Hier kwam voor mij de ommekeer want omdat de geschie-
denis zich herhaalde, schudde mij dit wakker. Ik werd mij be-
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wust van generationele patronen die doorbroken moesten 
worden. Bovendien zag ik dat door jarenlang in deze staat te 
verkeren ik ook al het negatieve naar mij toetrok. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit mijn keerpunt was. Ondanks het feit dat ik 
opnieuw moest rouwen, besefte ik dat ik de enige was die 
hieruit kon breken. 

“Ik rende door  
ondanks de pijnen”

Twee weken na het verlies van mijn twee meisjes besloot ik te 
starten met wandelen in de natuur. Ik zat vol emoties en wist 
dat de tijd was aangebroken dat ik hier doorheen moest, ik 
moest doordrukken. Ik kom uit een gezin dat emotioneel niet 
in staat was om te steunen omdat dat mijn rol naar hen toe 
was en niet andersom. Ik was er klaar mee. Ik wilde af van dat 
zware gevoel en uitbreken.

Ik stond bij het water en begon uit te schreeuwen wat ik 
wilde loslaten en waarmee ik het wilde vervangen. Iets in mij 
bleef maar aandringen om te rennen en dit deed ik dus ook. Ik 
rende door ondanks de pijnen die door mijn lichaam schoten 
en uiteindelijk voelde het als of ik bevrijd werd uit de kooi 
waarin ik gevangen zat. Ik besloot om volledig eigenaarschap 
te nemen over alles in mijn leven. Ik heb gekozen om los te 
laten en te leven vanuit totale vrijheid.
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Marjorie Volkerts is ex-
pert op het gebied van het 
doorbreken van toxische 
patronen en doet dit van-
uit de koppeling tussen 
brein en DNA. Als mind-
set motivator heeft zij ve-
len geholpen om tot hun 
kern te komen en vanuit 
hier hun volle potentie te 
leven. Met haar stichting 
WomanTalk verbindt Mar-

jorie vrouwen en creëert ruimte om taboes te doorbre-
ken. Zij helpt vrouwen zichzelf zichtbaar(der) te maken en 
hun stem op de juiste manier te gebruiken. Dit jaar heeft 
zij de titel auteur toegevoegd door haar autobiografie uit 
te brengen. elevatemindsetcoaching.nl

http://elevatemindsetcoaching.nl
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BEELD IN ZICHT
Carien van Hest

Voor mijn verjaardag krijg ik een klankschalenconcert van 
Christina Boudewijns de Kaste. Zij was jarenlang muzi-
kant bij een symfonieorkest maar ontdekte haar diepe-
re natuur en werd sjamaan. Zij leidt mij via een visualisatie 
naar een wereld waarin ik op zoek ga naar mijn totemdier. 
In een groot, weids, nogal kaal en dor landschap stond een gro-
te boom. Op een van de takken lag een zwarte poema. Wat een 
prachtig dier. Zijn vacht glansde diep en zijn ogen waren geel. 
Christina: ‘Een poema mag graag lui zijn maar is in staat om 
zich precies op het juiste moment eten te verschaffen, sim-
pelweg door zich te laten vallen, vertrouwend op zijn immen-
se kracht.’

Dat spreekt mij wel aan. Zou ik mezelf op dezelfde manier 
weer naar betere tijden kunnen helpen? Want op dat mo-
ment heb ik geen werk en het leven maakt me moedeloos. 
Ik vraag het dier om raad. Het draait zijn mooie kop naar mij, 
kijkt me aan en zegt: ‘Dit is wat je moet doen. Ga zes weken 
lang iedere dag een half uur wandelen.’

Dat doe ik. Aangezien ik geen mensen wil zien, besluit ik 
om een groot industrieterrein te verkennen. Het enige wat 
ik meeneem is mijn camera. En daar, in dat dorre kale land-
schap van beton, hekken en vrijwel onzichtbare bedrijvig-
heid, word ik gegrepen door de schoonheid van het verval: 
metaal, roest en de tand des tijds. Ik vergeet mezelf en mijn 
besognes; de tijd bestaat niet meer als ik opga in een com-
pleet nieuwe wereld. Ik heb oog voor deze schoonheid en 
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ben in staat deze vast te leggen. Het geeft me energie!
Inmiddels ga ik er graag op uit, in binnen- en buitenland 

én met mijn man want die heb ik ook aangestoken. We ver-
kennen havens, sloopterreinen, fabrieken en plaatsen waar 
roestige containers staan.

“Wat een kick was dat!”

In Zutphen waar ik woon, stonden jaren geleden grote pak-
huizen van het bedrijf Reesink. Het bedrijf verhuisde maar de 
gebouwen bleven aanvankelijk staan. Ik droomde ervan om 
daar eens te kunnen fotograferen en vertelde dat aan mijn 
man.

Op een avond stond de tv aan en mijn man zei: ‘Kijk, daar heb 
je de directeur van dat bedrijf.’ Daar zat een man achter zijn 
bureau en wat mij direct opviel, was het kunstwerk dat achter 
hem aan de muur hing. Ik mailde hem meteen want ook hij 
hield van schoonheid. Ik stuurde hem een link van een web-
site waar ik foto's had staan en kreeg heel snel antwoord. Ja, 
ik mocht alles op het terrein fotograferen wat ik maar wilde. 
Ik heb daar zelfs op het dak gestaan. De directeur heeft toen 
25 foto's van mij gekocht, zo mooi vond hij ze. De foto’s kwa-
men vervolgens in het jaarverslag van zijn beursgenoteerde 
bedrijf. Wat een kick was dat!

Ik mag graag luieren en dromen. Van tijd tot tijd laat ik me 
vallen… en kom altijd goed terecht!
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Carien van Hest

Carien van Hest is een 
beeldkunstenaar. Die zich 
tegelijkertijd niet laat van-
gen in dat beeld alleen. 
Haar speurende blik blijft 
ook hangen op dat wat ze 
hoort en ziet. Wat tot uit-
drukking komt in kunst die 
ze maakt en in de ideeën 
die zij tot leven brengt. Ze 
vindt het fijn anderen te 
inspireren. Doen wat het 

moment haar opdraagt, is het motto van Carien. 
zutphenaanzee.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://zutphenaanzee.nl


- 48 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2



- 49 -

ONEINDIGE 
MOGELIJKHEDEN

Claudia Berghout

Heb jij dat wel eens meegemaakt? Een moment in je leven 
waarin je om je heen kijkt en je je afvraagt of de wereld gek 
is geworden. Je je afvraagt hoe de mensen om je heen niet 
zien wat jij wel ziet. Zo’n moment had ik vijf jaar geleden. 
Twee jaar daarvoor was ik een samenwerking aangegaan 
met een andere advocaat. Net voor de samenwerking was 
alles mogelijk. Ja, ze wilde samen een kantoor starten en aan 
andere advocaten een opleidingsplek bieden. Ja, we zouden 
uitstekend samen kunnen werken. Wat ik maar wilde doen 
met het kantoor, het was allemaal mogelijk. We zouden er 
samen voor gaan!

We huurden de eerste verdieping van een historisch pand 
van rode bakstenen met een wit houten balkon aan de voor-
zijde. Van buiten zag ons kantoor er prima uit. Gaandeweg 
veranderde er iets aan de binnenzijde van het kantoor. Nee, 
het was toch beter om voorlopig geen andere advocaten 
in opleiding aan te nemen. Nee, zij wilde een andere rich-
ting op met het kantoor. De discussies tussen ons werden 
heftiger. Van een goede samenwerking was dus totaal geen 
sprake. Dat veranderde niet toen er – ondanks haar bezwa-
ren – twee advocaten in opleiding werden aangenomen. 
Het werd zelfs erger. Op een bepaald moment kreeg ik in de 
groepsapp op denigrerende toon verwijten naar mijn hoofd 
geslingerd.
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Dat was voor mij de druppel. Ik had samen met een partner 
een kantoor willen starten. Met zijn tweeën ben je sterker 
dan alleen, had ik gedacht. Het was ook doodeng om alleen 
personeel in dienst te nemen en een kantoor op te bouwen 
en te laten bloeien. Tegelijkertijd kon ik niet geloven dat mijn 
zakenpartner mijn waarde niet zag. Dat ze niet zag wat ik 
voor het kantoor betekende, door me te schofferen. Ze dacht 
ook totaal niet na over de consequenties, namelijk dat ik de 
samenwerking zou willen beëindigen. De stress zorgde voor 
meerdere amandelontstekingen.

“Ik kon het alleen’

Ik moest toen ook denken aan mijn oma. Medicijnvrouw van 
beroep, die elf kinderen had gebaard, geweldig had gekookt, 
wasmachines en strijkijzers had gerepareerd, jenever had 
gedronken en sigaren gerookt. ‘Ma’ had in haar eigen onder-
houd voorzien en was daarvoor niet afhankelijk geweest van 
mijn opa. Daarbij komt, ze had zelf haar praktijk als medicijn-
vrouw opgebouwd en gerund. Ze had niet alleen Surinamers 
geholpen maar ook Nederlanders en Amerikanen. Waarom 
zou ik geen eigen kantoor kunnen opbouwen? Ik realiseerde 
me toen dat ik het alleen kon. Voor het kantoor had ik so-
wieso het meeste gedaan. Bij de start van het kantoor had ik 
stukken in orde gebracht voor de Orde van Advocaten, had 
advocaten in opleiding en mbo-stagiairs begeleid en nog veel 
meer. Ik kon het alleen en zou het alleen doen!

Na twee en een half jaar gingen mijn zakenpartner en ik op 
mijn initiatief uit elkaar. Op dat moment besefte ik dat zij wel 
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Claudia Berghout

iets had gezien, wat ik toen zelf niet zag. Namelijk dat ik net 
zoals mijn oma veel in mijn mars heb, dat ik een vrouw met 
oneindige mogelijkheden ben.

Vanaf haar twaalfde jaar 
wilde Claudia Berghout ad-
vocaat worden. Door Mat-
lock, de televisieserie uit 
de jaren negentig, raakte 
zij in de ban van dit beroep. 
Hij kreeg altijd zijn van 
moord verdachte cliënt in 
de laatste minuten van het 
programma vrijgesproken 
door op briljante wijze op-
gebouwde vragen aan ge-

tuigen te stellen. Het helpen van mensen in een benarde 
positie en het gebruik van haar mentale oplossingsvaardig-
heid trok en trekt Claudia nog steeds aan in dit vak: ‘Ik zou 
dan ook niets anders willen doen.’ berghoutadvocaten.nl  

scan de QR-code 
voor de podcast

http://berghoutadvocaten.nl
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INSPIRATOR
Kim van den Anker

‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, zou niet mijn 
leidraad worden. Op m’n achttiende stapte ik in 2003 alleen in 
het vliegtuig naar Australië met een per e-mail geregelde stage. 
Leuk een nieuw avontuur! Mijn drive is het gevoel van vrijheid, 
enthousiasme, impulsiviteit, nieuwsgierigheid en een natuur-
lijk vertrouwen in het goede van de mens. De eerste maanden 
blijken een eenzaam avontuur, zo anders als voorgesteld. In 
mijn gedachten ben ik al tien keer het vliegtuig terug ingestapt 
maar vanuit huis heb ik geleerd, je geeft niet zomaar op. 

In mijn werkende jaren die volgen matchen de ingrediënten 
van mijn drive niet bepaald met de ingrediënten van de za-
kelijke dienstverlening. Ik kan mijn draai hier moeilijk vinden. 
Waar draag ik eigenlijk echt aan bij in de wereld? En hoe maak 
ik het verschil? In 2016 komt de Plastic Soup Surfer op mijn 
pad; bij de circulaire economie hervind ik mijn eigen stem en 
draai vele tevreden vrijwilligersuren gedreven door idealis-
me. Zo werkt alles in mijn leven, als ik erin geloof, dan zet ik 
mij volledig en met toewijding in.

31 augustus 2020, zojuist is de aftrap geweest van de cam-
pagne van onze Plastic Soup Surfer-missie in Maastricht, het 
is alweer de vierde expeditie die ik organiseer. Na maanden 
van hard werken is alles samengekomen en ik heb EU vi-
ce-president Frans Timmermans gelukkig nog online de kick-
off kunnen laten doen. Tijdens een zakelijk belletje komt mijn 
moeder er voor de vierde keer als wisselgesprek tussendoor. 
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‘Het is mis!’, maar ik versta haar niet goed en een politieagent 
neemt het gesprek over; mijn vader is ingestort op de tennis-
baan en heeft drie kwartier geen hartslag gehad. Nee, denk ik 
nog, dit is niet zo. Tijdens de overhaaste rit naar Leiden rollen 
tranen van verdriet en shock over mijn wangen. Na twee da-
gen IC nemen we afscheid. Mijn vader is er niet meer… geen 
afscheid, geen laatste gesprek meer.

“Waar geloof ik in?”

Een grote leegte. Mijn vader, 72 jaar. Zijn bureau vol met nog 
te regelen zaken. Ondernemer en gepassioneerd mens. Mijn 
inspirator en steun. Hij schreef mij: ‘Kim, blijf onafhankelijk en 
loop nooit zo maar mensen achterna.’ Hij speelde een onmis-
bare rol in mijn leven om mijn stem weer te herpakken want 
ik ben ontelbare keren gevallen en weer opgestaan. Waar ge-
loof ik in? Waar heb ik aan bijgedragen op het einde van mijn 
leven? Wat is en wat zal uiteindelijk mijn meerwaarde zijn? 

Mijn vader heeft mij geleerd te zijn wie ik ben en hoe ik in het 
leven wil staan. Met een belangrijke missie die ik niet langer 
onder stoelen of banken kan schuiven. Ik wil die inspirator 
zijn voor mijn omgeving. Voor mijn moeder, mijn partner, mijn 
kinderen en vrienden en die ambitie gaat verder. Ik wil kleine 
ondernemers helpen bij het ontwikkelen van een ziens- en 
handelswijze die verder reikt dan het winstoogmerk. En ik 
weet dat als ik iets wil veranderen, ik nu moet handelen. Ik 
kan en wil niet anders dan mijn hart volgen. Dat wil ik vooral 
mijn kinderen ook meegeven: geloof je erin, wacht niet op 
een ander om het te doen. 
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Kim van den Anker

Kim van den Anker heeft 
een hart voor kleine onder-
nemers. Met haar bedrijf 
MeerwAarde helpt zij hen 
om te ondernemen met 
impact. Dat doet zij door 
advies en coaching waarbij 
zij de ondernemers op een 
podium zet met hun ver-
haal. Een aantal bijbeho-
rende theatersessies is in 
voorbereiding. Kim is fan 

van zee en strand en onderneemt graag activiteiten met 
haar jonge kinderen. Uiteindelijk is het haar doel om over 
de landsgrenzen te inspireren. meerwaarde.nu

scan de QR-code 
voor de podcast

http://meerwaarde.nu
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VAN ONMACHT  
NAAR KRACHT

Judith Bootsman

22 maart 2015 stond mijn leven even stil. Ik fietste tegen een 
stuk kippengaas op een fietsstrook, te laat gezien… De klap 
was groot, ik maakte letterlijk een kop-staartbotsing met mijn 
lijf. Volledig in de kreukels heb ik maanden naar het plafond 
liggen staren en gevraagd waarom míj dit moest overkomen 
en waarom nu?

Ik had mijn hele leven op doorzettingsvermogen veel bereikt: 
ik was bedrijfseconoom, financieel planner en mediator ge-
worden, the sky was the limit. Ik had een bloeiende onderne-
ming opgezet en had de luxe om cliënten te bedienen waar 
ik blij van werd, waar ik écht iets voor kon betekenen. Maar 
wat betekende ik eigenlijk voor mezelf? Wie was ik, wie ben ik 
eigenlijk zonder dat ik allerlei rollen en functies op me neem? 
Ik voelde me even weer een meisje van elf jaar oud. Ik voelde 
onmacht, het voelde als één grote chaos. Al liggend op mijn 
rug bleef ik vragen stellen, hardop. En er kwamen antwoor-
den! Vanuit mijn binnenste kwamen de antwoorden op mijn 
vragen. Dat was een ontdekking! 

Op zoek naar antwoorden volgde ik opleidingen in systemisch 
en energetisch werk, deed ik aan persoonlijke en spirituele 
ontwikkeling en kwam ik stapje voor stapje op een spoor 
waar ik heel blij van werd. Ik kwam in contact met Chineng 
Qigong, de Chinese bewegingsleer. Door de dagelijkse be-
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oefening ontstond er rust, ruimte en regelmaat en nam mijn 
energie weer toe. Ik kon langzamerhand mijn werkzaamhe-
den weer oppakken. Alles leek weer ten goede te keren, maar 
niets bleek minder waar.

Mijn man was al die tijd mijn mantelzorger geweest en had 
alle ballen van ons gezin in de lucht gehouden. Ergens was hij 
in het zorgen voor alles en iedereen zichzelf kwijtgeraakt. Dat 
kwam uit toen ook hij een fietsongeluk kreeg en zijn schouder 
in acht stukken brak. Hij had aandacht buiten de deur gezocht 
om zijn leegte te vullen. Auw, die had ik even niet zien aan-
komen. Voor het eerst in mijn leven was ik vooral met mijzelf 
bezig geweest en nu gebeurde er dit! De mediator in mij vond 
scheiden geen optie, in ieder geval niet de eerste optie.

“We hervonden onze kracht”

We zijn gaan praten met elkaar en met goede professionals. 
Door ieder voor zich te werken aan ons eigen fundament en 
door elke dag weer samen in gesprek te gaan, kwamen we er 
achter hoe dit had kunnen gebeuren. Door kwetsbaar te zijn, 
door onze verliezen, onze rouw en eigen leegte aan te kijken. 
Voorbij de angst om elkaar te verliezen, gloorde een nieuwe 
toekomst. We hervonden onze kracht als individu op fysiek, 
emotioneel en mentaal gebied. En van daaruit konden we van 
onmacht naar kracht komen in onze relatie.

Nu zes jaar later, geloof ik dat dit ongeluk het beste was dat 
mij kon overkomen. Ook al werd het de pijnlijkste, moeilijkste 
en zwaarste les die ik in mijn leven heb mogen leren. Ik kan 
het iedereen aanraden om de weg naar binnen te gaan. En 
blijf in gesprek met elkaar hoe moeilijk het ook is of lijkt!
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Judith Bootsman

Judith Bootsman bege-
leidt stellen die twijfelen 
of ze gaan scheiden. Haar 
‘Van Onmacht Naar Kracht 
(VONK)-methode’ laat 
mensen ontdekken waar 
ze telkens op vastlopen 
en belangrijker, hoe ze de 
vonk weer kunnen ontdek-
ken in zichzelf en in hun 
relatie. Door in te tunen 
op het fysieke, mentale & 

emotionele energieveld van haar cliënten, laat Judith zien 
wat nodig is om ruimte en beweging te creëren in het (fa-
milie)systeem en in de partnerrelatie. 
vanonmachtnaarkracht.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://vanonmachtnaarkracht.nl
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DAG HARNAS, WELKOM 
KWETSBAARHEID

Gonnie Leguijt

Ken jij die vrouw, die alles voor elkaar heeft? Goede baan, 
prachtig huis, mooi gezin, geld op de bank, heerlijke vakan-
ties, maandelijks naar de schoonheidsspecialist met boven-
dien twee keer in de week hulp in huis en de boodschappen in 
de keuken bezorgd? Zo’n vrouw waarvan je denkt, hoe doet 
ze dat? Hoe gaat het haar zo gemakkelijk af? Die vrouw was 
ik!

Van de buitenkant zag het er moeiteloos en geordend uit. Van 
de binnenkant niet. Ik was moe, geïrriteerd. Voelde mij niet 
gezien, niet gehoord en niet begrepen. Er moet toch meer zijn 
dan een mooi buitenkantje? Maar wat dan? Klagen deed ik 
niet, ik had immers alles. 

Toen overleed mijn schoonmoeder. En mijn lieve vader. 
Gevolgd door twee mensen uit mijn team, een vriend en de 
dochter van vrienden. Mijn sterke harnas begon barsten te 
vertonen. Ik had zoveel verdriet en ik kon het niet kwijt.

Ik begon na te denken over wie ik eigenlijk ben en wat ik 
echt wil. Wat maakt dat ik de mening van anderen zo belangrijk 
vind en me niet veilig genoeg voel om me echt te laten zien? 
Ik, met al mijn onzekerheden, gekkigheden en grote dromen. 
Het deed me ook nadenken over het voorbeeld dat ik nu was 
voor mijn kinderen. Die vermoeide, geïrriteerde moeder die 
altijd druk was en op scherp stond maar wel een volle kleding-
kast had en elke maand naar de schoonheidsspecialist ging. 
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Wat als ik nu zou sterven? Had ik het leven geleid wat ik echt 
wilde leiden? Of had ik vooral geleefd naar de verwachtingen 
en normen van anderen?

“Ik leef ongeremd”

Pas toen mijn lijf meer en meer signalen gaf dat het op was, 
ben ik gaan luisteren en stil gaan staan. En ben ik laag voor 
laag mijn harnas gaan ontmantelen. En oh, wat was dat span-
nend. Er kwamen emoties vrij en ik werd kwetsbaar, raakbaar 
en ik kwam weer in verbinding. Met mijzelf en met anderen. 
Zoals ik nog nooit in verbinding was geweest. En ik maakte de 
keus om vanaf nu te leven vanuit vertrouwen. Vertrouwen in 
mezelf, in de ander, in de wereld. Door de angst los te laten. 
De angst om er niet bij te horen, niet te voldoen en niet leuk 
gevonden te worden. 

Toch wilde ik regelmatig weer even terug naar dat veilige har-
nas. Zoals bij mijn bevallingen waarin ik altijd een moment 
had waarop ik dacht: ‘Mag ik even terug of even pauze, alsje-
blieft!’ Alleen is er geen weg terug van jezelf ontdekken.

En nu? Ik leef ongeremd, maak fouten, ben egoïstisch, 
droom groots, durf van richting te veranderen, durf mezelf op 
nummer één te zetten, doe domme dingen, ga op mijn bek, 
zeg sorry en ga weer door. En daar heb ik oprecht geen harnas 
meer voor nodig!
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Gonnie Leguijt

Gonnie Leguijt is dé ex-
pert als het gaat over 
kwetsbaarheid inzetten 
als kracht. Zij helpt orga-
nisaties, teams en men-
sen groeien in persoonlijk 
kwetsbaar leiderschap. 
Gedreven vanuit haar pas-
sie, haar oprechte glim-
lach en coaching vanuit 
intuïtie, zingeving en bo-
venal met veel plezier. Po-

sitief en bewust leven siert haar. metgonnie.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://metgonnie.nl
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HET GEMIS VAN 
TRAPPELENDE VOETJES

Ivonne Verkes

Mijn grootste gemis is dat ik nooit trappelende voetjes in mijn 
buik heb gevoeld. Na vijf ICSI-trajecten en een begeleidings-
traject met de maatschappelijk werkster van het LUMC, heb-
ben wij ons erbij neergelegd dat wij nooit pappa en mamma 
zullen worden.

Niet alleen de fysieke sensatie van zwanger zijn, met alle 
negatieve en positieve ervaringen heb ik gemist, ook het niet 
werkelijk kunnen meepraten over de bijzondere momenten 
met en door de kinderen hebben mij pijn en verdriet gege-
ven. En dat gemis voel ik zelfs na bijna twintig jaar nog heel 
regelmatig en zal nooit verdwijnen. Want het stopte niet met 
het ontbreken van de voetjes in mijn buik, ze wandelen ook 
verder niet mee in mijn leven.

Met groot hart volg ik de kinderen van mijn dierbaren. Zij zijn 
belangrijk voor mij en ik mag belangrijk voor hen zijn maar het 
zullen nooit míjn kinderen zijn. Aan hen kan ik mijn waarden, 
normen en liefde slechts in geringe mate doorgeven.

Nooit zal ik de moeder van de bruid of bruidegom zijn. 
Ook zal ik nooit de vlinders in mijn buik voelen omdat ik oma 
ga worden als mijn kinderen mij de echofoto van hun kindje 
laten zien. Noch zal ik na vele jaren allerlei tekeningen of 
rapporten tegenkomen. En wie zorgt voor mij als ik oud ben, 
zoals ik er nu voor mijn moeder ben? En wie loopt er naast 
mij als mijn lief overlijdt? En wie kan ik bellen als ik even be-
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hoefte heb aan een schouder om op uit te huilen?
Deze vragen kwamen hard binnen bij het overlijden van 

mijn vader en schoonvader. Het ene deel van mij kon en wilde 
er voor de moeders zijn, het andere deel is angstig voor het 
moment dat ik in die situatie kom. Ik kan hun eenzaamheid 
niet oplossen, wel hun alleen zijn. Ook mijn eenzaamheid wil 
ik nu en straks zelf dragen; ik wil echter wel de moed hebben 
om anderen te vragen dingen met mij te gaan doen, zodat ik 
niet altijd alleen zal zijn.

“Dat ik nu ook een  
andere rijkdom ervaar”

Ondanks de pijn van het niet krijgen van kinderen heb ik het 
lef om toe te geven dat ik nu ook een andere rijkdom ervaar. 
Mijn partner en ik zijn samen heel hecht en we geven elkaar 
de ruimte om de pijn te voelen én te genieten van alle waar-
devolle momenten die het leven ons geeft. En dat zijn er heel 
veel.

Ik ben niet blijven hangen in mijn verdriet. Ik beschouw het 
als normaal positief in het leven te staan. Echter het schrijven 
over mijn gemis van trappelende voetjes heeft veel lef van 
mij gevraagd. Gelukkig heb ik er ook veel voor teruggekregen. 
Het heeft mij geholpen om de verwerking uit mijn hoofd te 
halen en het in te laten dalen in mijn lijf. Daar heb ik mijn 
verbinding gevonden.
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Ivonne Verkes

Ivonne Verkes faciliteert 
gesprekken in organisa-
ties zodat medewerkers 
zich meer betrokken voe-
len. Hierdoor komt een 
verborgen creativiteit vrij 
waarmee de organisatie 
haar innovatievermogen 
maximaal kan inzetten. 
Door een veilige omgeving 
te scheppen, goed te luis-
teren, de juiste vragen te 

stellen en de vertaling te maken naar de behoefte van de 
medewerkers en de organisatie, brengt Ivonne een bewe-
ging op gang die de organisatie verder helpt en voorbe-
reidt op de gewenste toekomst. De werkwijze van Ivonne 
garandeert snel resultaat waarbij iedereen mag leren, 
een bijdrage kan leveren en zaken ter discussie mag stel-
len. rondveranderen.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://rondveranderen.nl
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ANGELTREKKER
Els Van Laecke

Wie in Van Dale de betekenis opzoekt van angel, leest dit: (de; 
m; angels) 1. vishaak met weerhaakjes. 2. steekorgaan van bij-
en. Het woordenboek bevestigt wat mijn buik al wist: angels 
zijn scherp, steken en zorgen voor kloppende pijn wanneer 
ze je doorboren. Zeker als ze daar, zelfs onbedoeld, door je 
ouders zijn geplant. 

Ik ben Els. Dochter van een alcoholiste en een vader die psy-
chisch ziek was. In mijn vroegste herinneringen werd ik naar 
de winkel gestuurd met het weinige geld dat we hadden voor 
maagtabletjes, omdat mama met een kater in bed lag. Tot 
mijn twaalfde deed ik niet veel meer dan voor de tv liggen, 
terwijl ik The Sound of Music bekeek. We werden niet geprik-
keld, geliefd of positief ondersteund. 

Dat je een goed leven kon hebben, daar was geen sprake van: 
‘Dat gaat je nooit lukken. Dat is niet voor mensen van onze af-
komst.’ Op mijn twaalfde maakte ik de klik: ik zou het anders 
doen dan mijn ouders. Goede punten halen, hard werken, 
dromen, zo hoog mogelijk mikken. Ik deed extra klusjes om 
geld te verdienen. Hoe trots was ik op mijn eerste mantel van 
een merk. Ik heb hem afgedragen tot er gaten in kwamen. 
Maar in plaats van schouderklopjes kwam kritiek. Hetzelfde 
toen ik zei Latijn te willen doen en geen vakopleiding. ‘Onze 
blaaskaak denkt weer beter te zijn dan de rest.’

Ze was er zich wellicht niet van bewust, met alle angels uit 
haar verleden, maar de weerhaakjes van mijn moeders woor-
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den boorden zich in mijn vel, door de spieren en onderlig-
gende lagen heen, om zich daar diep te installeren in mijn lijf, 
mijn hart, mijn hoofd. 

Toch ging ik knarsetandend, vechtend (vaak met mezelf) 
door. Elke keer als iemand me zei dat iets niet voor mij was, 
stak de bewijsdrang op: I’ll show you. Ik ging te hard werken 
en werd succesvol als high potential bij een ‘world leading 
food company’ maar de angels prikten, schrijnden. Ondanks 
alle diploma’s en de onderscheidingen was ik een onzekere 
‘overachiever’ die overal bevestiging zocht. Zie me, hoor me, 
voel me. Altijd de angst om niet genoeg te zijn. Die Els was 
ook hard, veroordelend. Voor zichzelf en anderen. Een manier 
van zijn die me veel energie kostte. 

“Ik leef volgens  
mijn voorwaarden”

Vijftien jaar heb ik erover gedaan om hier te komen. Naar een 
zijn vol dankbaarheid en levensvreugde. Jaren vol werk aan 
mezelf, en aanwezig en kwetsbaar te durven zijn. Ik leerde 
dat ik enkel bevestiging nodig had van de belangrijkste per-
soon ter wereld: ikzelf. En dat mijn ouders me het mooiste 
geschenk al hadden gegeven: de kracht om mezelf te zijn, 
voorbij de angst voor afkeuring. I can honestly say I did it my 
way. En net zoals ik op mijn twaalfde voor mezelf durfde te 
kiezen, deed ik dat weer. Ik leef volgens mijn voorwaarden 
voor wat me gelukkig maakt: ambitieuze mensen coachen en 
vooruithelpen. 
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Els Van Laecke

Vandaag heb ik de scherpste angels er zelf uitgetrokken. Weet 
ik, mama en papa, dat ik jullie niet langer hoef te volgen in jul-
lie verslavingen en afwezigheid. Dat jullie hebben gedaan wat 
jullie konden. En ik eer jullie, want dankzij jullie ben ik wie ik 
ben en doe ik wat ik doe. Ja, ik ben Els, dochter van een alco-
holiste en iemand die psychisch ziek was, maar vooral iemand 
die mensen inspireert zichzelf te laten zien. Een bijzondere 
shift die ik anderen ook gun, zonder dat ze er vijftien jaar over 
hoeven te doen. 

Els Van Laecke is een in-
ternationaal gerenom-
meerde business coach 
en veel gevraagd spreker 
die jou (en je team) gidst 
naar diepe doorbraken en 
directe resultaten. Omarm 
wie je écht bent en leef je 
groots(t)e leven. 
elsvanlaecke.com/
inspiratie

https://elsvanlaecke.com
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MUURBLOEMPJE 
Judith van der Sluis

Laatst noemde iemand me paradijsvogel. Gekscherend. Het 
is misschien een gekke naam maar wanneer ik deze vertaal 
als kleurrijk en authentiek dan kan ik niet anders zeggen dan: 
dat ben ik. Dan is mijn gevecht het dubbel en dwars waard 
geweest. Het duurde even, ongeveer een halve eeuw, om zo-
ver te komen.

‘Wil je op mijn feestje komen?’ De uitnodiging doet me als 
dertienjarige goed tot ik besef dat de tekening op de voor-
kant gepersonaliseerd is. ‘Muurbloempje.’ De vreugde van 
een naderende fuif met medeklasgenoten maakt plaats voor 
een wrang gevoel van angst, van schaamte ook. Waarom ben 
ik niet speels en sociaal zoals andere kinderen?

In de voorafgaande jaren werd ik een aantal keren uit huis 
geplaatst omdat mijn moeder deze wereld wilde verlaten. Zij 
had in mijn vader niet de persoon gevonden bij wie zij haar 
verleden van misbruik kon verwerken. Thuis werd een oor-
logsgebied en ik werd bang. Bang dat als ik zou bewegen de 
boel zou ontploffen. Bang dat de zoveelste poging zou lukken. 
Bang dat ik hetzelfde zou worden, dat de gekte in mijn genen 
zou zitten. En dus bewoog ik niet.

Soms kwam er een sprankje van mezelf naar boven. Dan 
zie ik op foto’s een klein meisje een dansje doen, een liedje 
zingen, gek doen. Nooit in een grote groep want dan zouden 
andere mensen iets van me kunnen vinden. 
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Jarenlang worstelde ik om mijn plek te vinden. Het wisselen 
van banen, van partners, het zoeken naar hobby’s, het ge-
bruik van middelen; niets zorgde ervoor dat de leegte die ik 
van binnen voelde werd opgevuld. Rond mijn 35e levensjaar 
ontkiemde een diepgeworteld verlangen om los te breken. Er 
knapte iets van binnen. Ik zou níet als slachtoffer de boeken 
in gaan. ‘Ik ben niet mijn jeugd.’ Ik had geen plan, maar ik 
wist - gezien mijn verleden - dat ik in therapie en medicatie 
geen oplossing zou vinden. Ik zou het zelf doen! Dat lukte dus 
niet. En ik belandde een paar jaar geleden op de bank bij een 
psych. Burn-out. Depressief. PTSS.

“Kapot voelde ik me”

Ik had keihard mijn best gedaan en had mij niet gevonden. 
Buiten mezelf had ik gezocht. Vol overtuiging had ik alles aan-
gepakt waarvan ik dacht dat het me zou gaan helpen. De leeg-
te was gebleven. Nu was de denderende trein met een grote 
klap tot stilstand gekomen. Kapot voelde ik me.

Wat niet brak was mijn mindset. Deze bleef erop gericht 
om mezelf te vinden en een fantastische tweede helft van 
mijn leven te hebben. Ik had nog maar één ding niet gepro-
beerd en dat was dealen met de échte shit. Niet mijn tenen 
in het water maar vol erin. Pillen (en nee niet van die leuke 
exemplaren zoals in de jaren ’90), therapie, afstand van werk. 
Ik accepteerde eindelijk hulp. Het kostte bloed, zweet en tra-
nen maar ik vond ik.
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Judith van der Sluis is er-
varingsdeskundige op het 
gebied van persoonlijk lei-
derschap. In de loop van 
volgend jaar verwacht zij 
haar eerste boek uit te 
brengen.
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HET LEVEN IS ÉÉN 
GROOT WONDER

Nathalie Beck

12 september 2007. Een straal zonlicht schijnt de kamer bin-
nen, terwijl mijn vader op zijn ziekenhuisbed ligt te sterven. 
Hij is 59, ik 32 en net een paar weken zwanger van mijn eerste 
kindje. Nadat zijn ziel zijn lichaam heeft verlaten, leeft zijn li-
chaam toch zeker nog acht uur voordat al zijn hartslagen op 
zijn. Een intens magisch moment dat mijn leven voor eeuwig 
verandert. Wat ben ik ontzettend dankbaar dat ik op zijn 
sterfbed nog kon vertellen dat ik in verwachting ben van zijn 
eerste kleinkind. Dat ik hem kon zeggen dat het okay was, hoe 
moeilijk ons leven samen ook vaak was geweest. Mijn vader 
was een lieve schat, maar ook alcoholist, workaholic, roker en 
met een manisch-depressief randje. Het leven was meestal 
wel, maar vaak ook niet, een feestje voor ons.

Op die bewuste dag ervaar ik dat het leven gewoon één groot 
wonder is. Van geboren worden tot aan het sterfbed. Dit be-
sef betekent voor mij een ommekeer. Ik besluit het leven - in 
Einsteins woorden - als een wonder te behandelen. Mijn ul-
tieme doel: het maximale eruit halen wat erin zit.

Want zeg nou zelf, het leven is toch een wonder? Dat we 
ademhalen, de zon die opkomt en elke dag ook weer onder-
gaat? De dood van mijn vader was voor mij het startpunt van 
een reis. Mijn ontdekkingstocht naar de kwaliteit van leven. 
Hij had me geleerd hoe het niet moest. Te hard werken, veel 



- 78 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2

stress, roken, nooit sporten, ongezond eten en te veel drank. 
Dat was zijn leefstijl en ik leefde niet anders. Ik ben opgevoed 
met de overtuiging dat je pas succesvol kunt zijn als je hard 
werkt. Dus niet alleen werkte ik knetterhard, ik kon ook nooit 
tevreden zijn met het eindresultaat, de lat lag eigenlijk altijd 
te hoog. Deze instelling maakte dat ik meer dan eens op de 
rand van een burn-out zat, mezelf uitwoonde en het leven 
eerder een hel vond dan een wonder.

“Ik ontwikkel een  
dagelijks ritueel”

Jaren van onderzoek, workshops, zelfhulpboeken, studie en 
gesprekken met deskundigen volgen. In mijn zoektocht leer 
ik alles over het zenuwstelsel, ons brein, mindset, ademha-
ling, voeding en mondgezondheid. Met drie gelijkgestemden 
start ik een bedrijf om deze nieuwe kennis zoveel mogelijk 
te kunnen delen. Tien pittige jaren van hard werken en bou-
wen vliegen voorbij. Mijn mindset, intense levenslust en ijzer-
sterke discipline maken daarin het verschil. Ik stop radicaal 
met alcohol en ontwikkel een dagelijks ritueel: om vijf uur 
op, ademhalingsoefeningen, meditatie, visualisaties, sport 
en zwemmen in ijskoud water. Op deze manier voeg ik niet 
alleen tijd aan mijn leven toe, maar ook kwaliteit, bewustwor-
ding en verdieping.
 
Dankzij mijn zoektocht leef ik nu mijn droom, al is dit natuur-
lijk niet mijn eindbestemming. Het leven is een dik vet won-
der, een feestje, een ontdekkingsreis. En het allermooiste is 
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dat ik deze visie kan delen. Dankzij blue®m kan ik nu het ver-
schil maken: anderen motiveren voor een gezonde lifestyle 
te kiezen én ze inspireren om ook vol lef voor zichzelf en het 
wonder te kiezen. Want iedereen kan een vervuld, gezond en 
gelukkig leven leiden.

 
Nathalie Beck (1975) is 
een life optimizer, miracle 
maker, ondernemer, inspi-
rator en medeoprichter 
van blue®m, een inter-
nationaal bedrijf met als 
missie: het verhogen van 
gezondheid en wellbeing 
door mondgezondheid. Sa-
men met haar man Fokke 
Jan Middendorp heeft ze 
zes (waarvan vier bonus)

kinderen. Haar huis is de zoete inval en improviseren he-
lemaal haar ding. Nathalie is gedreven om een zo kwali-
tatief mogelijk leven te leiden en dat met zoveel mogelijk 
mensen te delen. bluemcare.com
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http://bluemcare.com
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ZICHTBAARHEID
Sifra Denneboom

Licht uit, spotlights aan! Twaalf jaar oud, net een paar maan-
den in de brugklas en daar stond ik drie dagen achter elkaar 
elke avond voor vierhonderd bezoekers op het podium de 
spreekwoordelijke sterren van de hemel te dansen. Zomaar 
zonder ervaring, zonder choreografie en zonder erover na te 
denken, ging ik staan, deed mijn ding en genoot!

Mijn ouders vertelden me later dat ze mensen in de zaal had-
den horen zeggen: ‘Knap hè, alleen wel jammer van die tan-
den.’ Ik weet niet of dat het moment is waar het begon of 
dat het door de opmerkingen en pesterijen in de jaren daarna 
kwam. Maar dat meisje op dat podium dat daar vol zelfver-
trouwen stond, veranderde in een Sifra die was gaan geloven 
dat ze lelijk en dik was en maar beter onzichtbaar kon zijn.

Onopvallend ging ik door het leven, deed vooral wat an-
deren van me verwachtten en alleen wanneer het 'veilig' was 
of als ik een bepaalde pet op had, liet ik stukjes van mijzelf 
zien. Bijvoorbeeld wanneer ik met familie en vrienden was of 
als ik mijn werkpet op had. Verstopt achter mijn functie, op-
drachtgever en feitelijke kennis, lukte het me steeds beter om 
voor een groep mensen te gaan staan en de leiding te nemen, 
maar nooit als Sifra. 

35 jaar was ik toen ik besloot om uit de schaduw te treden en 
een kraamzorgorganisatie over te nemen, een mega-uitda-
ging vooral in combinatie met vier jonge kinderen. Maar voor-
al omdat ik wist dat ik me niet meer zou kunnen verstoppen 



- 82 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2

omdat ik het gezicht van de organisatie zou zijn. Wekenlang 
heb ik slecht geslapen en getwijfeld en toch wist ik dat ik het 
moest doen. Ik ging ervoor. De eerste periode na de overna-
me was ik vooral bezig met reorganiseren terwijl ik buiten het 
bedrijf een gezin draaiende probeerde te houden. 

“Op een zondagmiddag  
stortte ik in”

Relatiemanagement, sales en netwerken, daar kwam ik he-
lemaal niet aan toe en aangezien ik dat nog steeds moeilijk 
vond, besloot ik het over te laten aan een collega. Tot ik na 
twee jaar op een punt kwam waarop de balans tussen werk 
en privé volledig weg was, ik tegen een burn-out aan zat en 
het er financieel ook niet goed uit zag. Er was veel concur-
rentie bijgekomen, het aantal geboorten daalde en cliënten 
wilden steeds korter zorg. Het woord faillissement viel zelfs.

Op een zondagmiddag stortte ik in en besloot dat het nu 
echt anders moest. Ik moest nadenken. Ik liep ons huis uit en 
wandelde en bad vier uur lang en kon uiteindelijk de knoop 
doorhakken: samen met God ging ik dit avontuur afmaken, 
wat de uitkomst ook zou zijn. 

Compleet uit mijn comfortzone besloot ik overal te ver-
schijnen waar ik welkom was. Ik begon te spreken en werd 
uiteindelijk vertegenwoordiger van de 26 kraamzorgorganisa-
ties in mijn regio en daardoor zichtbaarder dan ooit. Daar in 
de spotlights vond ik mijzelf terug en mocht ik ontdekken dat 
daar mijn kracht ligt en dat dat mij gelukkig maakt.
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Sifra Denneboom

Sifra Denneboom (1978) 
is een sociaal betrokken 
en gedreven onderne-
mer. Haar bedrijf Blessed 
Business biedt trainingen, 
coaching en consultan-
cytrajecten aan vrouwelij-
ke ondernemers die willen 
ondernemen in partner-
ship met God.  Zij is daar-
naast directeur van Nieuw 
Leven Kraamzorg en heeft 

als geboortezorgexpert een actieve rol binnen diverse 
projecten en werkgroepen op regionaal en landelijk ni-
veau. Daarnaast heeft ze de afgelopen jaren ook diverse 
bestuursfuncties bekleed binnen de geboortezorg. Sifra 
is gelukkig getrouwd en gezegend met vier geweldige kin-
deren. sifradenneboom.nl
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DE WEG OMHOOG
Tjarda Reesink

‘Mevrouw, iemand die iets meegemaakt heeft zoals u heeft 
gemiddeld tien jaar nodig om daarvan te herstellen.’ Mijn 
brein draait overuren. Dat wil ik niet. Niet tien jaar, ook al 
snap ik best dat het tijd nodig heeft maar dat is echt te lang 
voor mij om te herstellen na een destructieve relatie.

Ik kan dit. Eerst de basics op orde hebben: huis, inkomen, re-
gelmaat en gezondheid. Heel bewust bouw ik stap voor stap 
mijn leven weer op. Een betaalbaar huis vinden is lastig. Via-
via mag ik onderhuren. Inkomen blijft stabiel. Omdat ik geen 
legaal huurhuis heb, moet ik alles doen zonder toeslagen 
waar ik anders recht op zou hebben. Soms zijn de maanden 
net een paar dagen te lang en dan mag ik gelukkig een paar 
dagen achtereen bij mijn ouders eten. Bij mijn werkgever heb 
ik aangegeven dat ik meer uren wil werken omdat dat mijn 
kansen op een woning vergroot. Ik wil een universitaire stu-
die doen… Wanneer?

Als ik na anderhalf jaar eindelijk zicht krijg op een woning, 
valt een last van mijn schouders. Letterlijk. Ik kan het voelen. 
Zo goed dat ik ruimte voel voor nieuwe liefde. Ik ben daaraan 
toe. Daten is superspannend. Als ik na een klein jaar daten be-
sef dat ik op deze manier geen partner vind, krijg ik toch weer 
een bericht dat mijn interesse wekt. Als we elkaar ontmoeten 
blijkt het meer dan leuk. Hoewel het megaspannend is, durf ik 
het aan. Samen hebben we een rugzak en we hebben elkaar 
wat te leren.
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Een plek voor een samengesteld gezin, betekent dat dat ik 
mijn huurhuisje op moet zeggen? Dat is best een ding. Nieuw 
huwelijk, ook een ding. Durf ik dat? Wanneer ik het niet doe, 
kom ik er nooit achter. Samen springen we in dit nieuwe 
avontuur. Kijken waar we uitkomen. En dan een positieve 
test. Zwanger. Een nieuw leven gevormd door onze liefde. Ik 
koester dat. Beleef de zwangerschap en de bevalling intens. 
Wat een avontuur! Wanneer dat kleintje in mijn armen ligt, 
besef ik dat ik ook wat heb laten liggen. Ik ga mij ontwikke-
len, ik ga leren. Ik start mijn universitaire studie forensische 
pedagogiek.

“Ik weet wat ik bereikt heb”

Zeven jaar heb ik nodig gehad om een nieuw bestaan op te 
bouwen en ik ontwikkel me nog iedere dag. Ik heb een tijd 
op de bodem van een put gezeten. Heel bewust stappen 
omhoog gezet. Ook weer naar beneden gezakt maar voor-
al stappen omhoog. Ik heb alles dat ik voelde heel bewust 
doorleefd. Blijdschap, maar zeker ook verdriet. Hulp gezocht 
als het zelf niet meer ging. Mijn nieuwe partner durfde aan 
te geven waar hij dacht dat ik nog iets te ontwikkelen had. 
Ik ben ervoor gegaan. De ene keer enthousiaster, de andere 
keer wat meer ingetogen. Ik ga het aan. Voor de bodem van 
de put ben ik niet bang meer. Been there, done that.

Ik weet waar ik vandaan kom, ik weet wat ik bereikt heb. 
Ik wil taboes doorbreken en laten zien dat wat je ook meege-
maakt hebt, je er altijd sterker uit kan komen! 
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Tjarda Reesink is gemeen-
teraadslid, spreker, trai-
ner, docent en binnenkort 
gedragswetenschapper. 
Zij spreekt voornamelijk 
over huiselijk geweld, kin-
dermishandeling, ouder-
verstoting en dynamiek in 
relaties en dan vooral over 
herstel na geweld. Tjarda 
spreekt ook over haar weg 
naar succes en liefde. Over 

haar worsteling in haar nieuwe relatie, hoe oude inge-
sleten patronen ervoor kunnen zorgen dat het even niet 
meer lekker loopt en hoe je daarvan kunt leren.
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HOEZO HOPELOOS?
Sandra Poelman

Met een achteloos gebaar zwaait hij de deur van de sacristie 
open. Opeens staan we voor het altaar. Ik moet even slikken. 
De treurige muziek past helemaal bij het verhaal dat de prior 
mij zojuist vertelde. De Orde der Augustijnen is aan het uit-
sterven, er komen geen nieuwe geestelijken bij. Wat moet er 
gebeuren met de Paterskerk en de rest van het Eindhovense 
rijksmonumentale kloostercomplex Mariënhage dat drin-
gend aan restauratie toe is? Het levenswerk van eeuwen… 
en nu?

8 maart 2009 herinner ik mij als de dag van gisteren. De bezor-
ger van het tuincentrum komt met een boom in de kruiwagen 
de achtertuin inlopen. Potige kerel, maar de kruiwagen kan 
hij nauwelijks houden en de boom valt boven op mijn hoofd.

Mijn situatie toen? Intens moe, niet kunnen lopen en pra-
ten, enorme hoofdpijn, verschrikkelijke oorpijn, niet kunnen 
denken en organiseren. Terwijl onze dochter net een jaar oud 
is. Ik kom in een mallemolen terecht van artsen en ziekenhui-
zen en word een half jaar lang binnenstebuiten gekeerd. Maar 
hersenletsel blijkt ongeneeslijk, artsen geven aan niets voor 
me te kunnen doen. Dat is opnieuw een enorme klap.

Via mijn ouders kom ik in de curieuze praktijk van een Chi-
nese arts terecht. Ongelofelijk, na één behandeling voel ik 
me een heel klein beetje beter, voor het eerst! Twee jaar lang 
intensieve therapie en liters smerige Chinese medicijnthee la-
ter, kan ik weer wat uurtjes werken.



- 90 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2

Tja, wat laat je iemand doen die nog niet veel kan? Hopelo-
ze gevallen trekken elkaar aan. Het leegkomende klooster-
complex Mariënhage kruist mijn pad. Niemand wil de vingers 
eraan branden. Ik wel, ik zie kansen. Als stadplanner bij de 
gemeente Eindhoven heb ik al vaker een schijnbaar hopelo-
ze plek naar hotspot getransformeerd. Een kolfje naar mijn 
hand. Een start-up van twee paters en twee ambtenaren gaat 
in april 2011 aan de slag. Met nul budget. 

“Ik ben blij dat ik  
heb doorgezet”

Zeven jaar later sta ik voor de Paterskerk en zie een klein 
autootje komen aanrijden met drie paters erin, in hun zon-
dagse pak. Vele andere genodigden volgen. We maken een 
groepsfoto voor een interview door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Want, samen met prachtige mensen van 
meerdere organisaties, heb ik het schijnbaar onmogelijke 
mogelijk gemaakt. Het is een fantastisch project geworden 
met een bijzonder resultaat. Kloostercomplex Mariënhage 
heet nu DomusDela en is eigendom geworden van coöpera-
tie DELA. Het is het eerste ceremoniehuis van Nederland met 
ceremonieruimtes, conferentiehotel, een hypermoderne 
lobby, restaurants en een open kloostertuin. Een plek voor 
ontmoeting en verbinding en zelfs uitgeroepen tot Gebouw 
van het jaar 2020.

De paters zijn verhuisd en hebben het klooster overgedragen. 
En ze zijn zó blij! Want waar ze zich altijd voor hebben ingezet, 
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voor verdieping, voor verbinding, voor ontmoeting… dát is 
precies wat de plek geworden is. Hun erfenis, op een moder-
ne manier. De treurige muziek heeft plaatsgemaakt voor een 
frisse, vrolijke tune. Hoezo hopeloos? We zijn enorm trots! 
Laat belemmeringen je niet van je pad afbrengen. Waar een 
wil is, is een weg.

Sandra Poelman is ingeni-
eur en stadmaker. Ze legt 
zich toe op herontwikke-
ling van gebieden in de 
stad die worstelen met 
leegstand en neergang. 
Ze heeft een stevig ge-
trainde omdenkspier die 
niet alleen voortkomt uit 
haar vak, maar ook vanuit 
het hersenletsel dat haar 
persoonlijk leven tekent. 

Sandra is eigenaar van adviesbureau Glowingplaces, au-
teur van het boek Van hopeloos naar hotspot, motive-
rend spreker en host van de podcast Van hopeloos naar 
hotspot. Zij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in 
Eindhoven. glowingplaces.nl
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http://glowingplaces.nl
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MAMA, DAT HEEFT OF 
DOET MIJN MAMA OOK

Pauline Koetsier

Als sensitieve voelde ik alles haarfijn aan bij de ander. Ik werd 
geboren in hetzelfde huis waar mijn vader opgegroeid was. 
Ons gezin woonde daar tot mijn twaalfde jaar met mijn groot-
ouders en mijn tante. Ook het familiebedrijf was aan huis. 

Mijn moeder werkte fulltime mee. Ik drentelde van oma 
naar buurvrouw. Door hen werd ik opgevoed. Zo ook als mijn 
moeder was overkomen, werd de opvoeding uitbesteed. 
Ik zei tegen de buurvrouw: ‘Mama, dat heeft of doet mijn 
mama ook.’ Dit zinnetje heeft mij lang achtervolgd. Ik was mij 
totaal niet bewust van deze impact op mijn leven. Door de 
verhuizing van mijn grootouders en het overlijden van mijn 
buurmama voelde ik mij verlaten. Weg waren mijn eerste 
hulpmoeders. 

Ik ging op zoek naar nieuwe hulpmoeders, wat een patroon, 
mijn overlevingsstrategie werd. Ik leerde buiten mezelf te 
zoeken en mij te verbinden in de kluwen van de ander, dat 
was veilig en bekend. Ik overleefde door de problemen van 
anderen op te lossen. Dit deed ik ook om mijn gemis, ver-
lies en verdriet niet aan te gaan. Alleen zonder dat ik het zelf 
doorhad, doorleefde ik iedere keer de verstrikking waarin ik 
met mijn moeder zat.

Zo werd ik dader van mijn eigen slachtofferschap. Redder 
van slachtoffers. Het bleef zich herhalen, als een langspeel-
plaat met kras. Tot ik mijn herhaling begon te herkennen. 
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Achter die lieve glimlach zat al heel lang een bang, in de steek 
gelaten, verdrietig, klein meisje.

De weg naar binnen begon met schrijven, vertragen, ver-
stillen en werkelijk luisteren. Lang heb ik gedacht dat het 
vroege overlijden van mijn vader mij in de weg zat, maar het 
was de symbiotische verstrikking met mijn moeder. Ik was 
vaak boos, zij irriteerde mij en al mijn zorgen voor haar leken 
wel nooit genoeg. 

“Iedere stap is een stap  
uit de kluwen”

Onze kluwen ben ik uit elkaar gaan halen. Wat niet bij mij 
hoorde, hoefde ik niet op te lossen. Mijn moeder heeft niet 
geleerd al haar diep weggestopte verdriet te verwerken. Al-
leen om gevoelens en emoties diep in een laatje weg te stop-
pen, door te gaan, schouders recht én vooruit.

Ik heb de schuld genomen en de schaamte en mijn eigen da-
derschap geaccepteerd. Mijn gemis heb ik lang geuit door een 
claim te leggen bij de ander. Deze claim verdween. Eindelijk 
voel ik een keuze. Zo blijft over wat werkelijk bij mij hoort en 
kan ik eindelijk mezelf zien.

Hier is lef voor nodig. Lang was wijzen gemakkelijker, ech-
ter ik wees mijzelf ook af. Ik heb veel gemist, gehuild, gedoofd, 
verstopt. Nu neem ik mijn leven in zijn volheid. Iedere dag, ie-
dere stap is een stap uit de kluwen. Goed voor mezelf zorgen, 
uit de samensmelting naar mijn autonome ik. Er is lef voor 
nodig toe te geven dat mijn moeder ook heeft gedaan wat zij 
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kon. Ik bereikte mijn gezonde autonomie via lef en ik stapte 
uit de kinderlijke illusie en mijn eigen overleving. Vanuit ver-
zachting vond ik de verbinding met mezelf terug.

Pauline Koetsier begeleidt 
hoogopgeleide vrouwen 
van overleven naar leven. 
Zij helpt hen hun trauma’s 
in te zien en te helen, hun 
overlevingsstrategieën 
om te zetten naar gezond 
gedrag. Vanuit symbiose 
naar autonomie, begeleidt 
Pauline hen op een veilige 
en betrokken wijze vanuit 
haar hart. Zij heeft de gave 

om wat voor het blote oog niet zichtbaar is, zichtbaar te 
maken. Pauline leert iedere dag om haar eigen keuzes te 
maken en grenzen te stellen. Daarnaast schrijft zij mo-
menteel haar eerste boek. Zij leeft haar tempo en houdt 
wel van stoere snelle auto’s. paulinekoetsier.nl

scan de QR-code 
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http://paulinekoetsier.nl


- 96 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2



- 97 -

LEEF JE LEVEN. 
LACH EN GENIET!

Thera Gerritsen

Lef, een e erbij en er staat leef. Leven is meer dan alleen 
ademen. Voor mij betekent het regie nemen. Er is maar één 
iemand verantwoordelijk voor mijn geluk en dat ben ikzelf. 
Maar regie nemen vergt lef. Want je kunt helemaal niemand 
de schuld geven als het even tegenzit.

Het besef kwam na een donkere periode toen ik begin twintig 
was. Niets was goed, ik kon nergens de lol van inzien. Alles 
kostte energie. Een heel leuk mens was ik niet en ik zat vooral 
mezelf in de weg. Cynisme was mijn tweede naam. Ik had het 
kunnen uitvinden. Ook ik heb hulp gezocht. Graven in het ver-
leden, sessies in sekteachtige settingen (wie verzint het moei-
lijke gesprekken te voeren na een nacht verplicht overslaan 
en met zo min mogelijk vulling in je maag?) en rollenspellen. 
En toch was het aan mij niet besteed. Ik wilde naar voren, ik 
wilde vooruit kijken.

En op een dag ging de knop om. Zo ineens? Ja zo ineens. Het 
besef dat ik ging lijken op mensen waar ik weinig begrip voor 
had, deed pijn. Dat de dagen voorbijgingen zonder dat ik daar 
een zinvolle invulling aan had gegeven, deed ook pijn. Met 
vallen en opstaan ging het masker af. De grote mond, het 
stoer doen, mensen wegduwen. Ik heb het verruild in de loop 
der jaren tot de mensen-mens die ik vandaag de dag ben. 
Luisteren, verbinden, lachen, mensen bij elkaar brengen en 



- 98 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2

laten stralen. Dát is mijn tweede natuur geworden. Mijn ego 
is groot genoeg om in de schijnwerpers te staan. Maar nog 
leuker vind ik het om anderen te laten stralen. Mensen een 
plek te geven op het podium en de complimenten in ont-
vangst te laten nemen die ze verdienen.

“Ik ben enorm gegroeid”

En daar zit ik dan. Mijn verhaal te schrijven. Ik heb net af-
scheid genomen als commercieel directeur. Vijftien jaar hard 
gewerkt in een wereld die nog steeds gedomineerd wordt 
door mannen. Maar ik heb laten zien mijn mannetje te staan, 
dat diversiteit inderdaad leidt tot een betere balans. Ik heb 
laten zien dat je als vrouwelijke leider je zachte kant niet hoeft 
te verloochenen maar juist kunt inzetten. Ik ben enorm ge-
groeid in al die jaren en dankbaar voor de kansen die ik heb 
gekregen. Soms de grenzen van mijn eigen normen en waar-
den aantikkend om iets te bereiken, om iets te verbergen of 
omdat ik in mijn eigen blinde vlek zat.

Gelukkig is in al die jaren ook de zelfreflectie meegegroeid 
om mezelf aan te kunnen spreken. En heb ik ervoor gezorgd 
altijd mensen om mij heen te verzamelen die mij van feedback 
hebben voorzien. En ook is dat lef! Om sfeer en ruimte te cre-
eren om feedback te geven maar ook omdat te ontvangen.

Ik heb ontslag genomen; enorm is de behoefte om te ervaren 
wat de leegte en de stilte met mij doen. Behoefte om na te 
denken hoe ik mijn capaciteit en energie kan inzetten om de 
wereld nog mooier te maken. Te leven, het liefst met lef.
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Thera Gerritsen (1975) is 
moeder, partner, vrouw, 
vriendin en collega. Zij 
heeft een lange carrière 
in de financiële dienstver-
lening achter de rug. Van 
teamleider tot commerci-
eel directeur. Operations, 
commercie, veranderma-
nagement zijn de gebieden 
waar Thera haar sporen 
heeft verdiend. De volgen-
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WATER, TANDEN  
EN THEATER

Alice Grasveld

De avond valt in een sloppenwijk in Kaapstad. Mannen wach-
ten ons op. En ze zijn niet blij. Wanneer ik de taxi uitstap, 
schreeuwen ze. Stemmen en schimmen. Niet echt een idea-
le situatie. ‘Toilet wars’, mijn lokale onderzoeksassistent had 
het tussen neus en lippen door genoemd. De emoties kun-
nen hoog oplopen. Ik moet toestemming krijgen van de ‘area 
chief’ om onderzoek te doen naar water en sanitatie in zijn 
buurtschap. De mannen bewegen dreigend mijn kant op. Ik 
slik. Dit is toch wat ik wilde…?

Als kind wilde ik een groots en meeslepend leven leiden. Ik 
had twee dromen: actrice worden en de wereld verbeteren. 
Die eerste droom kwam niet helemaal uit, die tweede wél. 
Mijn verhaal begint in 2008 als ik voor het eerst voet zet in Ke-
nia en naast de overweldigende natuur en de vrolijkheid van 
de mensen, óók gegrepen ben door de even overweldigende 
armoede. Hier wil ik iets in betekenen. Ik had twee opleidin-
gen op zak; een acteeropleiding en mondhygiëne. Het kwart-
je valt pas echt tijdens mijn deelname aan het tandheelkun-
dige ontwikkelingsproject van Dutch Dental Care Foundation. 
Ik besloot om medische antropologie te gaan studeren. Een 
eyeopener en kantelpunt in mijn leven.

Mijn bezoeken aan Kenia en Zuid-Afrika voor mondzorgpro-
jecten, onderzoek in slums naar water, sanitatie en vrouwe-
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lijk ondernemerschap en de opleiding participatief actieon-
derzoek, monden in 2018 uit in het opzetten van mijn eigen 
stichting: The Healthy Teeth Foundation.

Wist je dat 80% van de kinderen in de sloppenwijken van 
Afrika last heeft van tandbederf en dat kiespijn één van de 
voornaamste redenen is voor schoolverzuim? Het is mijn 
droom dat ieder kind naar school kan gaan en vol zelfvertrou-
wen talenten kan ontwikkelen, ongeacht waar het woont. Een 
slecht gebit houdt het kind vast in de armoedeval. Mijn stich-
ting onderzoekt samen met de lokale gemeenschap tandbe-
derf en bedenkt preventieve oplossingen die binnen de lokale 
context passen.

“En ik stond er trots bij”

Op momenten komen mijn dromen samen. Tijdens een pro-
ject in 2019 in Kenia hadden schoolkinderen een toneelstuk 
gemaakt over mondverzorging, kiespijn en de rol van de me-
dicijnman versus de tandarts. Met als conclusie dat de tand-
arts je toch écht het best van je kiespijn kon afhelpen. Het 
werd opgevoerd op school en de hele gemeenschap kwam 
kijken; ouders en kinderen rolden van hun stoel van plezier. 
En ik stond er trots bij.

De projecten leverden de stichting ook de UvA Alumni 
Award en de Viva400 Award op. Niet alleen een grote eer, 
maar ook een manier om mijn projecten bij een groter pu-
bliek onder de aandacht te brengen. Dankbare momenten die 
de administratieve belemmeringen en de eerste stap in een 
onbekende en soms weinig uitnodigende sloppenwijk doen 
vergeten. 
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…In het township raken de gemoederen verhit. Een oude man 
stelt zich voor mij op. ‘Zij had mijn kleindochter kunnen zijn, 
ik wil dat jullie haar met evenveel respect behandelen.’ De 
mannen bedaren en de onderhandelingen kunnen beginnen. 
Die avond geeft de lokale chief zijn toestemming. De start van 
een nieuw project. Een stukje droom glinstert als een ster in 
de donkere Afrikaanse nacht.

Alice Grasveld is mondhy-
giëniste, medisch antro-
poloog, actieonderzoeker 
en doet haar PhD aan het 
Academisch Centrum Tand-
heelkunde Amsterdam. 
Ook heeft ze een afgeronde 
toneelopleiding. Met haar 
stichting The Healthy Teeth 
Foundation beoogt zij in Ke-
nia, Zuid-Afrika en in Neder-
landse achterstandswijken, 

schoolverzuim tegen te gaan met het uitvoeren van actie-
onderzoek naar mondgezondheid bij kinderen. Samen met 
de lokale gemeenschap maakt Alice een actieplan met lo-
kale oplossingen waaronder meestal ook een handenwas- 
en tandenpoetsprogramma voor een basisschool. Tijdens 
de coronacrisis is hier het bouwen van handenwasstations 
in slums bijgekomen. healthyteethfoundation.com
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VAN RAUWE ROUW 
NAAR LICHTSPELER

Cassandra Carmio

Ik had ook verder het water in kunnen lopen, om niet meer 
terug te keren. Dat was dan ook goed geweest, want wat 
moest ik hier op aarde nog doen na het overlijden van mijn 
grote liefde, mijn man Paul?

Het was slokdarmkanker. Na de operatie leefden we nog be-
wuster in liefde. Hij kon 50 procent geven maar hij deed waar 
hij gelukkig van werd; dansen, zeilen, theater en motorrijden. 
En toen was het toch mis en volgde weer een traject van be-
handelingen. Dat was zwaar, vooral mentaal. In januari 2016 
is hij overgegaan naar het licht. Tijd voor afscheid was er nau-
welijks.

Ik heb het universum vervloekt en ook Ganesha - hindoe-
istische god van wijsheid, voorspoed en geluk - die ons altijd 
terzijde stond; in reizen en ons trouwen. Dat heb ik wel goed-
gemaakt met offers. Rituelen en ceremonies zijn nog steeds 
heel belangrijk. 

De rouw was zó rauw; hij sneed door mij heen, maakte mij 
kleurloos en de wereld om mij heen zwart. Het enige dat ik 
kon, was daaraan toegeven. Dat past ook bij mij. Ik ga er vol-
ledig voor, van de liefde tot het verdriet. Anderhalf jaar heb 
ik bijna dag en nacht gerouwd en was ik met alles wat er is. 
Het voelen van rouwpijn en rouwkou en deze doorleven. Het 
heeft mij veranderd tot hoe ik nu in het leven sta.
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Nu weet ik, daar is moed voor nodig en lef. Lef met een hoofd-
letter. Geen afleiding zoeken maar de snijdende messen in je 
voelen, de eenzaamheid en het alleen-zijn doorstaan. Foto’s 
kijken, gedichten maken en delen. Ik voelde altijd connectie 
met Paul, hij is bij mij. Het licht tussen ons. 

Mijn rouwreis naar Bali was een keerpunt. Om daar alleen te 
reizen naar tempels en rituelen uit te voeren. Ganesha hielp, 
net als Paul. Daar stond ik in de zee en wilde mij graag bij mijn 
grote lief voegen. Maar dat was blijkbaar niet de bedoeling. Ik 
voelde mijn energie langzaam terugkomen. En ik besefte dat 
ik hier op aarde nog lang niet klaar was. Ik heb nog dingen te 
doen.

“Ik kan gewoon door”

En die doe ik. Als lichtwerker, of eigenlijk als lichtspeler voor 
een nieuwe wereld. De afgelopen jaren na het overgaan van 
mijn grote lief is een transformatie ingezet en is mijn pad in 
het licht en de liefde gezet. De stilte is mijn bondgenoot met 
de energie en liefde van Paul aan mijn zij. Ik kan gewoon door. 
Hoewel, ‘gewoon…’

Bewust van het leven, bewust van mijn pad dat steeds 
meer sjamanisme en spiritualiteit omvat. Met mijn tomeloze 
energie spreid ik het licht vanboven hier uit. Gevoed uit mijn 
eigen bron en mijn stilte met liefde. En nu in deze tijd voelt 
het nóg belangrijker.

De pijn in mijn hart is getransformeerd naar licht en als 
lichtspeler sta ik hier, ten voeten uit, met geheel mijn hart en 
ziel. Dansend, varend op onze zeilboot Ganesh, in de natuur, 
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rijdend op Paul zijn motor en op de barricade voor vrijheid. 
Met een grote dosis liefde en lef.

Cassandra Carmio is naast 
lichtspeler ook zelfstan-
dig projectleider tentoon-
stellingen. Haar bureau 
Cassandra Carmio wordt 
ingehuurd voor een ope-
ning, tijdelijke tentoon-
stelling, nieuw museum 
of herinrichting van een 
bezoekerscentrum op zo-
wel cultureel, historisch, 
natuur- en erfgoedgebied. 

Met creativiteit en enthousiasme is ze de spin in het web 
voor haar team om te zorgen dat door vormgeving bezoe-
kers een totaalbeleving krijgen. Uiteraard binnen budget 
en de planning. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van 
educatieve programma’s, het samenstellen en geven van 
presentaties, rondleidingen en trainingen behoren tot 
haar werkterrein. bureaucassandracarmio.nl
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SLEUTEL
Liane Fluit

Daar sta ik. Een papiertje met een telefoonnummer in mijn 
hand. Als oplossing geeft de gemeente de nachtopvang. De 
nachtopvang! Voor mijzelf en mijn drie kinderen want binnen-
kort heb ik geen huis meer. Geen thuis meer voor ons. Dit 
overkomt toch anderen? Niet ons? Kan de gemeente niet een 
tijdelijk huis of appartement beschikbaar stellen voor hen die 
tussen wal en schip vallen? Want dat is waar ik mij bevind, 
tussen wal en schip.

Ik vocht voor het huwelijk en het zijn van een gezin. Mijn ge-
loof hielp mij toen ik uiteindelijk niet meer kon. Ik was op en 
liet mijn huwelijk met veel pijn los. Op weg naar een onbeken-
de toekomst die alleen maar gelukkiger kon zijn.

Na de scheiding was het huis eindelijk verkoopklaar. De 
makelaar stond paraat, maakte foto’s en het huis ging online. 
Yes, op naar een nieuwe toekomst, de scheiding nu definitief 
achter mij latend. Mijn plan, een nieuw huis kopen, een nieuw 
thuis voor ons vieren.

Het bedrijf waar ik werkte, was overgenomen en daar was 
ik heerlijk druk mee tot tevredenheid van mijn directeur. Ik 
had een afspraak met hem waar tot mijn verbazing de hr-da-
me ook bij aanwezig was. De mededeling kwam als een don-
derslag: mijn baan stopte! Dat kon niet, niet nu. Niet nu het 
huis online stond en ik een ander zocht. Ik had een werkge-
versverklaring nodig om een huis te kopen. Bovendien had 
ik een fulltimecontract voor onbepaalde tijd. Ook hier moest 
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ik vechten met voorstellen, niet om mijn gelijk te halen maar 
voor een thuis voor mijn kinderen. Ondertussen deed Funda 
zijn werk. Mijn huis stond nog geen drie dagen te koop of het 
was verkocht… over een maand moest ik de sleutel inleveren. 
Ik wilde als één van twee geïnteresseerden een bod uitbren-
gen op een fantastisch koophuis. Ik smeekte voor de zoveel-
ste keer om een werkgeversverklaring. Ik bracht geen bod uit, 
de werkgeversverklaring kwam uiteindelijk vier dagen te laat.

“Een rust daalt over me”

Na mijn hulpvraag aan de gemeente ben ik volledig in paniek 
en machteloosheid neemt de overhand. Bij de pakken neer-
zitten is geen optie, de slachtofferrol past mij niet en met mijn 
tranen komt moeder de leeuwin in mij los. Ik gooi het roer om 
en ga zoeken naar een huurwoning. Niets wetend over het 
tekort aan huurwoningen. Ik geef niet op; vakantiehuizen, de 
particuliere markt, woningcorporaties. Ik bel, mail en schrijf 
me in. Mijn mantra: ‘Alles komt goed. Ik geloof en Hij zorgt 
voor mij, voor ons.’ Ik herhaal het, overtuig mezelf en ga door. 
Ik kan maar een maand in dit huis blijven, de nachtopvang 
doemt op als een nachtmerrie.

Toch word ik steeds kalmer, een rust daalt over me. Het komt 
goed. En dan e-mail: als ik direct de juiste stukken aanlever 
heb ik een huurhuis! Ja! De sleutel van het huurhuis krijg ik 
de dag voor kerst letterlijk in mijn handen. Ik ben ongelooflijk 
moe maar vooral dankbaar en gezegend want even later lever 
ik de sleutel van het oude huis in.
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DIT BEN IK, IK HEB LEF
Carin Tiggeloven

Had ik zo’n mooi verhaal geschreven. ‘Carin, ik mis een intens 
lefmoment. Kun je het verhaal nog wat persoonlijke verdie-
ping geven? Het mag ook een heel ander verhaal zijn.’ Woest 
was ik. Was het weer eens niet goed genoeg. Liet ik weer niet 
genoeg van mezelf zien. Ik was er klaar mee. Hoe durft een 
ander te zeggen dat het anders, beter kan. Ik kan verdorie 
schrijven! Hoe boos kun je zijn? Ik was boos op de hele we-
reld. 

Het deed me denken aan een eerder moment, zoveel jaar ge-
leden. Ik werkte bij de Wereldomroep en solliciteerde naar 
een baan als correspondent. Ik werd tweede. Het stond van 
tevoren al vast wie (een man) het moest worden. En er was 
ook nog eens een fout in de procedure gemaakt. Ook toen 
was ik boos, boos, boos. Altijd kreeg ik te horen dat ik zo’n 
prettige collega was, die snel en goed werkte. Voorbeeldig 
bijna. Maar als het erop aankomt, heb je er niets aan dat je 
goed bent. Je moet je laten zien, misschien wel met ellebogen 
werken. Toen ik in een nagesprek met mijn leidinggevende 
en een collega vreselijk boos was, schrokken ze. Ja, mevrouw 
heeft pit. 

Op school was ik altijd één van de betere leerlingen. Het slim-
ste meisje van de klas. Ik vond leren leuk. Mensen vinden mij 
keurig. Daar kan ik soms ook boos om worden. En hoe vaak 
hoorde ik: ‘Je mag wel wat meer loslaten, je hebt alles zo on-
der controle.’ Mensen, opdonderen.
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Keurig ben ik, ja hartstikke keurig. En netjes ook nog. Maar 
als ik dans, dan dans ik de sterren van de hemel. Ik trek een 
mooie jurk aan. Omdat ik geen zin heb dat mijn slipje zich af-
tekent, laat ik dat thuis. Als ik zin heb om in zee te zwemmen, 
doe ik al mijn kleren uit en loop het – soms ijskoude – water 
in. En als ik iets zinloos vind, doe ik er niet aan mee. Verder 
ben ik heel aardig, heb ik een luisterend oor en houd ik van 
jou.

“Opeens ben ik scherp”

Mijn verhaal was dus niet goed genoeg. Ik had mijn gal ge-
spuwd en we gingen een puzzel doen. Met mijn vriend Albert 
maak ik ’s avonds vaak nog een ‘In het midden’ uit de NRC: 
het midden tussen een kruiswoordraadsel en een cryptogram 
over de actualiteit. Gisteravond was hij lastig. Ik ga dan sput-
teren en doen, en heb er geen zin meer in. Dat laat ik ook 
weten. En dan gebeurt het… ik krijg de geest. Opeens ben ik 
scherp en weet ik antwoorden. Opeens loopt het. We krijgen 
die puzzel altijd opgelost. Want ja, opgeven is geen optie. Ook 
al heb ik er totaal geen zin meer in. 

Na de boosheid schreef ik het échte lefverhaal. Want dat 
komt er natuurlijk. Gelukkig ben ik nooit lang boos. Al lijkt het 
een eeuwigheid te duren. Dit is mijn verhaal. Dit ben ik. Ik ben 
keurig, netjes, maar ik kan ook vuurspuwen en zet dat om in 
energie. Dan ben ik mijn beste zelf, een lefwijf. Kom maar!
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Carin Tiggeloven is inter-
viewer en gespreksleider. 
Ze leidt bewonersbijeen-
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warme persoonlijkheid, met diepgang en humor. Ze ver-
bindt mensen. Ze is afgestudeerd politicoloog en heeft 
een achtergrond als radiojournalist. En die ‘C’, die maakt 
haar werkwijze krachtig, maar ook zacht en aangenaam. 
carintiggeloven.nl
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WAAR BEN IK AAN 
BEGONNEN? 

Brenda Eerdhuijzen

Waar ben ik aan begonnen? Met die woorden in gedachten 
ga ik terug naar begin 2017. Destijds werkte ik nog in loon-
dienst, weliswaar met ontzettend veel plezier maar zonder 
doorgroeimogelijkheden. Ik wilde meer in mijn leven.

Een leven dat op dat moment allerminst gemakkelijk was. Ik 
had amper een verbroken relatie van ruim negentien jaar ver-
werkt, was voor het eerst in mijn leven alleenstaand en had 
net een appartement gekocht en ingericht. Kortom, ik had na 
een ontzettend heftige periode eindelijk weer vaste grond 
onder mijn voeten en mijn leven op de rit.

Ondertussen was ik in contact gekomen met mensen die 
ondernemer waren. ‘Waarom ga je niet voor jezelf begin-
nen?’ Dat was de vraag die ik regelmatig van hen kreeg als we 
spraken over werk en carrièremogelijkheden. Een vraag die 
vanaf toen regelmatig door mijn hoofd spookte. Waarom zou 
ik alle zekerheid opgeven waar ik zo hard voor had gevochten 
om een onderneming te starten? Het zou een megagrote stap 
zijn. Een stap die me zou dwingen om alle zekerheid op te 
geven en uit mijn comfortzone te stappen. Maar de gedachte 
liet me niet meer los. 

Medio 2017 begon ik met het schrijven van mijn onderne-
mingsplan en langzaam begonnen de ideeën concreter te 
worden. In de tweede helft van 2017 belandde ik in een acht-
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baan van afspraken over zaken waar ik totaal geen ervaring 
mee had: het schrijven van teksten voor mijn website en het 
bouwen ervan, nadenken over en ontwerpen van mijn logo 
en het ontwikkelen van al het drukwerk, het uitzoeken van 
bankzaken en verzekeringen en het opzetten van mijn boek-
houding.

“Het bleek ijdele hoop”

Na alle voorbereidingen volgde een afspraak bij de Kamer van 
Koophandel. Ook dat was een bijzondere ervaring. Tijdens die 
afspraak kreeg ik vragen waar ik geen goed antwoord op had. 
Want wat antwoord je op de vraag wat je inschatting is van 
je eerste jaaromzet? Na ongeveer drie kwartier stond ik weer 
buiten met in mijn handen een uittreksel uit het handelsregis-
ter. Ik was officieel ondernemer!

Mijn bedoeling was om eerst parttime te ondernemen. Het 
bleek ijdele hoop want al snel werd ik gevraagd voor mijn eer-
ste fulltime interim-opdracht. Ik had het gevoel dat ik op een 
tweesprong was aanbeland. Doorgaan in loondienst en part-
time ondernemen of opnieuw een sprong in het diepe wagen 
en fulltime ondernemer worden. Het werd het laatste want ik 
wilde die prachtige kans niet laten schieten en dus heb ik de 
loondienst vaarwel gezegd. Ook die keuze was niet gemakke-
lijk maar dat is ondernemen per definitie niet. Het gaat met 
ups en downs en ik heb vaak genoeg gedacht ‘Waar ben ik aan 
begonnen?’

Hoewel het een hobbelige weg was en is, kan ik nu ruim 
vier jaar later, eindelijk zeggen dat het ondernemerschap me 
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meer gebracht heeft dan ik heb durven dromen. Door mijn 
eigen keuzes te maken ben ik een ander, beter mens gewor-
den. En ik heb nog ontzettend veel plannen voor de toekomst.

Brenda Eerdhuijzen is op-
richter en eigenaar van BE 
Your Office Support. Zij is 
op interim- en freelance-
basis inzetbaar als een er-
varen, veelzijdige assistent 
en directiesecretaresse. 
Ook is zij een gespeciali-
seerd juridisch secreta-
resse civiel recht. Brenda 
neemt graag zaken uit han-
den waardoor de manager 

focus houdt en excelleert in haar of zijn werk. Ook in een 
dynamische en hectische omgeving weet zij de rust te be-
waren en is zij sparringpartner en spin in het web. 
beyourofficesupport.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://beyourofficesupport.nl
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ALS DE DRAAK 
VERSLAGEN IS

Joanna Bos

Mijn netwerk vertelde mij keer op keer zoveel bewonde-
ring te hebben voor de stappen die ik maakte. Ze zagen mij 
als heldhaftige ridder die met opgeheven zwaard recht op 
die grote vuurspugende draak afstormde. Wat een lefwijf! 

Echter konden zij niet achter de schermen meekijken. Ik 
moest namelijk meerdere zwaarden slijpen om deze draak 
te verslaan. Om bij de schat te komen. Knopen doorhakken 
om uit dat grote spinnenweb van ongelukkigheid te komen. 
Het constant in de vechthouding staan en alles enkel vanuit 
ratio te doen. Vol trots kan ik nu zeggen dat ik die draak in mij 
verslagen heb. Ik heb rust en ruimte voor mijzelf gecreëerd 
door de gevoelige en vrouwelijke kant in mijzelf niet langer te 
onderdrukken. Nu ben ik inderdaad die heldhaftige ridder en 
een die anderen helpt om hun draken te verslaan.

In eerste instantie was ik bang voor wat anderen wel niet 
zouden denken. Boos op mijzelf. Ben ik niet in staat een rela-
tie tot de dood in stand te houden? Nee. Ik moest de knoop 
doorhakken. We stonden op de eerste verdieping, zij op 
de gang en ik in mijn kantoor toen ik de mededeling deed. 
Kort en krachtig: ‘Ik stop ermee, het is klaar. Pak je koffer, 
je hebt tien minuten om te vertrekken.’ Overdonderd door 
mijn boodschap en vastberadenheid deed zij zoals opgedra-
gen. Het definitieve einde van een zeven jaar durende relatie. 
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Dit kostte mij te veel energie. Ik had geen zin meer om haar te 
bezoeken. Ook al vroeg zij erom, zij wilde helemaal niet gehol-
pen worden. Het voelde ongelijkwaardig. Ik besloot niks meer 
van mij te laten horen. Na achtendertig jaar een vriendschap 
ten einde. Ik merkte dat mijn respect en vertrouwen langza-
merhand verdwenen en ik voelde mij gebruikt. Vervelende 
kwesties en niet de mogelijkheid hebben daarover in gesprek 
te gaan. Het was klaar. Een samenwerkingsverband gestopt.

“Dit voelde zo goed”

Ik voelde mij beklemd in de stad en wilde weg. Maar waar zou 
ik het geluk dan wel vinden? Iedereen in mijn huidige woon-
plaats achterlaten en verkassen naar een totaal onbekende 
plek? Ik besloot te verhuizen naar Friesland en na 23 jaar mijn 
safe haven in Apeldoorn te verlaten. Het was nodig. De ba-
lans in geven en nemen was zoek. De relaties voelden voor-
waardelijk, liefdeloos, energievretend en ongelijkwaardig. Er 
werden steeds kleine hapjes uit mijn kernwaarden genomen. 
Respect, vertrouwen, vrijheid, voldoening en creativiteit. Alle 
zo belangrijk voor mij.

Dat was nu voorbij. De draak in mij verslagen door naar 
mijn vrouwelijke intuïtie te luisteren, naar mijn gevoel en in-
gevingen. Rust, ruimte en vrijheid. Dit voelde zo goed.
 
Vandaag de dag is het mijn missie om powervrouwen te inspi-
reren om weer zichzelf te zijn. Vrouwen te leren vertrouwen 
op hun intuïtie. De mentaliteit van de (zaken)wereld is man-
nelijk en heeft ons veel gebracht, echter is nu het vrouwelijke 
tijdperk aangebroken. Als meer vrouwen leren om hun vrou-
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Joanna Bos

welijke kracht in te zetten, dan gaat er iets bijzonders gebeu-
ren in de wereld. Daar draag ik mijn steentje graag aan bij.

Waarom staan wij als vrou-
wen constant in de vecht-
houding en handelen we 
nog zo vaak vanuit onze 
wilskracht en ratio? Joanna 
Bos helpt als intuïtief coach 
powervrouwen om krach-
tiger te zijn door zachter 
te worden. De kracht van 
zacht. Heb jij al het lef om 
vaker te vertrouwen op 
jouw intuïtie en jouw vrou-

welijke energie? joannabos.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://joannabos.nl
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MIJN PAARSE JAS
Manita Lemmens

Het voelt alsof ik in een dwangbuis zit. Ik kan mijn armen nau-
welijks bewegen. Ik heb een strak en beklemmend gevoel op 
mijn borst. Mijn ademhaling gaat gejaagd. Ik voel de spanning 
en onrust in mijn lijf. Mijn lichaam voelt alsof het niet van mij 
is. Ik wil hieruit!

‘Okay’, zegt mijn coach. ‘Stel je nu eens voor dat je die an-
dere jas aantrekt. Wat voel je dan?’ Ik trek mijn denkbeel-
dige nieuwe jas aan. Een paarse jas. Vrouwelijk, zwierig 
en prachtig afgewerkt. Weg is het beklemmende gevoel. 
Weg is de spanning in mijn lijf. Het voelt comfortabel. Ik 
zit lekker in mijn vel. Ik kan helemaal mezelf zijn. Ik sta in 
mijn kracht. ‘Je straalt helemaal!’ Ik kan de wereld aan. 
En dat is logisch. Want die paarse jas staat symbool voor wie 
ik ben. Paars is mijn kleur. Paars staat voor mijn passie en 
energie, voor doen waar ik goed in ben. Paars staat voor mijn 
hart volgen en vertrouwen dat het goed komt. Paars staat 
voor mezelf kunnen zijn; creatief, eigenzinnig en kleurrijk. Al-
leen in mijn paarse jas ben ik gelukkig en kan ik stralen.

Heel lang heb ik het niet aangedurfd om mijn paarse jas aan 
te trekken. Bang voor de reacties van anderen. Bang om afge-
wezen te worden, om niet aardig gevonden te worden. Bang 
om er niet bij te horen, om anders te zijn. Bang om niet goed 
genoeg te zijn. Tot het moment dat ik in die denkbeeldige 
dwangbuis zat. 
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Toen realiseerde ik me dat het zo niet langer werkte. Dat ik 
jarenlang roofbouw op mezelf had gepleegd. Door een jas aan 
te trekken die me niet paste. Waardoor ik mezelf voortdu-
rend in allerlei bochten moest wringen om haar helemaal op 
te vullen. Om het gewicht te kunnen dragen. Ik had me zoveel 
aangepast dat ik mezelf was kwijtgeraakt. En dat wilde ik niet 
meer. Ik wilde weer stralen.

“En dat wilde ik niet meer”

En nu? Nu hangt er alleen nog maar die paarse jas aan mijn 
kapstok. In het begin was het spannend om haar te dragen 
in de buitenwereld. Het vroeg behoorlijk veel lef. Om mezelf 
zo te laten zien. Om haar aan te houden als het lastig werd. 
Want het betekende dat ik kwetsbaar was, dat ik het risico 
liep om kritiek te krijgen, om afgewezen te worden. Maar ik 
voelde dat het mijn tijd was. Tijd om in het licht te gaan staan 
en te stralen.

Meeschrijven aan LEFWIJF 2 hoort bij die stralende Mani-
ta. Ik hoop dat mijn verhaal andere vrouwen inspireert om 
ook in het licht te gaan staan. Om het lef te hebben zichzelf 
te laten zien aan de wereld. Door hardop eerlijk te zijn en zich 
kwetsbaar op te stellen. Door kleur te bekennen, hun eigen 
jas aan te trekken en weer te gaan stralen. Want daardoor 
wordt de wereld stukken mooier.
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Manita Lemmens

Manita Lemmens (1968) 
ondersteunt als GELUKs-
coach vrouwen om het 
stralende in zichzelf te ont-
dekken. Door hun vrouw-
zijn te omarmen en voor 
hun eigen vrouwelijkheid 
te gaan staan. Ze heeft 
hiervoor de GELUK-me-
thode ontwikkeld. Manita 
heeft jarenlang als HR- en 
verandermanager gewerkt 

in het bedrijfsleven. Ze pleegde roofbouw op zichzelf door 
altijd haar mannetje te staan. Het is wat ze veel vrouwen 
ziet doen. Manita weet dat het anders kan en gunt iedere 
vrouw het geluk in haar leven dat ze nu zelf ook ervaart. 
ontdekjestralendezelf.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://ontdekjestralendezelf.nl
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NOVA VIDA,  
EEN NIEUW LEVEN

Esther van der Meer

Ik kom uit een geslacht van vrouwen die nieuwsgierig en leer-
gierig zijn. Mijn grootmoeder was 65 toen ze eindelijk haar 
droom kon verwezenlijken. Engels leren. En met dat beetje 
kennis aan Engels is ze met mijn grootvader naar Israël ge-
gaan. Nog nooit op reis geweest en meteen voor ’t eerst van-
uit de boerderij in Friesland naar Israël. Met het vliegtuig.

Mijn moeder was 65 en had de smaak van studeren van-
uit haar jonge jaren nooit losgelaten. Ze startte met de pabo. 
Studeerde in haar vrije tijd met drie kinderen handelskennis 
en remedial teaching. Toen ze eindelijk met pensioen mocht, 
studeerde ze een jaar psychotherapie en als klapper op de 
vuurpijl Frans en filosofie. Drie jaar geleden zette ze haar ei-
gen atelier op en kon ze haar hobby uitgebreid uitoefenen. 
Schilderen, exposeren en lesgeven in schilderen.

En toen kwam ik. In mijn laatste jaar hbo-verpleegkunde 
kwam ik erachter dat ik verpleegkunde eigenlijk helemaal 
niet zo leuk vond. Met de laatste moed der wanhoop, onder-
steunende ouders, schooldocent en mijn huidige lieve man, 
maakte ik mijn hbo af voor dat papiertje. Want aantonen dat 
je hbo-denkniveau hebt, was toen heel belangrijk. Na heel 
wat omzwervingen heb ik in 2021 mijn bachelor Learning & 
Development in Organisations afgerond. 
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Het begon zo’n zes jaar geleden. Ik kwam met een burn-out 
thuis te zitten. Ik verlangde zo naar een nieuw leven. Op ad-
vies zocht ik hulp en kwam terecht bij een mevrouw die luis-
terde, vragen stelde en met me ging bidden. Tijdens één van 
die momenten zag ik mezelf op een kale zolder zitten. Als 
klein kind. En ik voelde me verdrietig en eenzaam. ‘Wie ben 
ik nou? Wat kan ik eigenlijk? Waarom ben ik in dit leven? Wat 
maakt mij nou uniek?’

“Een nieuw verhaal  
werd geboren”

Allerhande vragen die door mijn hoofd buitelden. En ik voel-
de de liefde van God als een warme deken over me heen. Ik 
zag zijn handen die uitgestrekt waren naar mij. Er kwamen 
allemaal kleurige slingers uit zijn hand naar mij toe. Mooie 
kleuren kwamen in mijn hoofd terecht. Uiteenlopende vor-
men zoals vierkanten, driehoeken en cirkels kwamen in mijn 
hoofd. De slingers werden confetti en gaven een gevoel van 
feestelijkheid. Ik voelde me geliefd en bijzonder. Ik deed mijn 
ogen open, de tranen liepen me over de wangen. Ineens wist 
ik het! God had me een creativiteit gegeven waar ik helemaal 
niks mee deed. Ik was maar aan het leren. Mijn hersenen vul-
len met cognitieve kennis. Maar dat stuk van creativiteit was 
onontgonnen gebied. 

Ik besloot mijn talent in beweging te brengen. Het fototoestel 
werd van een dikke stoflaag verlost en ik ging naar het bos en 
de heide. Prachtige plaatjes werden gevangen in mijn lens. 
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Esther van der Meer

Een nieuw verhaal werd geboren: Hoe het Kerst werd in het 
bos. En Koffie drinken met God. Twee boekjes die ere doen 
aan degene die mij die creativiteit gegeven heeft.

Ik ben nog steeds nieuwsgierig en leergierig. Nu combineer 
ik dat met creativiteit en zakelijkheid. Ik ben een nieuw leven 
begonnen, doe je mee?

Esther van der Meer heeft 
passie voor mensen om 
hen tot bloei te laten ko-
men. Op een creatieve ma-
nier en door goed te luis-
teren weet ze mensen tot 
nadenken te zetten. Haar 
praktijk Nova Vida heeft 
als missie talent in bewe-
ging te brengen. Wanneer 
je op een zijspoor zit en 
je een afslag gemist hebt, 

gaat Esther actief met je op zoek naar nieuwe stappen in 
je persoonlijk leven, je loopbaan en je studiekeuze. 
praktijknovavida.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://praktijknovavida.nl
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EB EN VLOED
Marnie Krom

Het belooft een prachtige warme dag te worden. De vo-
geltjes tjilpen er lustig op los en de zon prijkt vrolijk aan 
de hemel. Zoals elke vrijdagavond vraag ik je of je de vol-
gende dag nog even langs de zaak gaat of dat je wilt uitsla-
pen. Je besluit lekker te blijven liggen, het is tenslotte de 
eerste dag van je vakantie. Ik heb al vroeg twee coachaf-
spraken en rond het middaguur begint ook mijn vakantie. 
Ik glip ’s morgens zachtjes uit bed om je niet wakker te maken, 
geef je een liefdevolle zoen op je voorhoofd en loop naar de 
badkamer. Ik heb zin in de dag en terwijl ik onder de douche 
sta, denk ik nog hoe lekker het voor je is dat je de aankomen-
de weken vakantie hebt. 

Mijn laatste afspraak is vertrokken en ik roep naar boven. 
‘Schat, de kust is veilig hoor.’ Ik hoor niets. Terwijl ik eerder 
wel gestommel hoorde. Ik roep nog een keer. Nog steeds 
geen beweging. Ik loop de trap op. Je bent niet in de badka-
mer en de slaapkamerdeur is nog dicht. Vreemd, niets voor 
jou. Ik open de deur en je ligt met je rug naar mij toe. Je draait 
alleen je slaperige gezicht naar mij toe en zegt: ‘Dag lieverd, 
wat zie je er mooi uit.’ Nog steeds na zeventien jaar samen, 
zijn we smoor op elkaar.

Een uur later lig je op de intensive care. Drie herseninfarcten 
hebben jou van jezelf en van mij afgenomen. Waarom? Al zo-
lang ik me kan herinneren lees ik alles wat te maken heeft met 
het brein. Ik smul ervan. En nu lees ik je in elke zin. Paniek, 
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verdriet, ongeloof, angst en zo ontzettend veel medelijden 
krijgen mijn hoofdrol. Mijn grote liefde ben ik in een nacht 
verloren. Vooral geestelijk. Ook al heb je een beperking aan 
de linkerkant. Het worden twee helse jaren. Voor beiden. We 
herkennen elkaar niet meer. We begrijpen elkaar niet meer. 
De hartstochtelijke liefde is verschrompeld. We zijn wel sa-
men, maar ook zo alleen.

“Ik wandel uren op het strand”

Al 23 jaar ben ik werkzaam als mediator en mindcoach. Vol 
passie en veel plezier. Een oude rot in het vak word ik wel 
genoemd. Issues, hulpvragen en zware hoofdbrekens vanuit 
het leven zijn mij niet vreemd. En nu dit onbegrijpelijke rouw-
proces. Ik mis onze ellenlange gesprekken, onze humor en 
ons gezellig samenzijn. Onze liefde. Want je bent er wel, maar 
deze meneer ken ik niet. 

De emoties die ik ervaar, begeleiden mij in het puur naar mij-
zelf kijken. Mijn zicht behoor ik transparant te maken. Want 
als geen ander weet ik, dat daar mijn antwoord ligt. Ik wandel 
uren op het strand en in de bossen. Ik mediteer in de duinen. 
Ik denk in eb en vloed. Ik zit bij kabbelende beekjes en in de 
stromende regen.

Het besluit om bij je weg te gaan, krijgt voorzichtig en ver-
drietig vorm. Om in dit zware proces liefdevol en moedig te 
durven beseffen, dat we uiteindelijk gelukkiger zullen zijn 
zonder elkaar.
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Marnie Krom

Marnie Krom (56) is een 
ervaren en gedreven on-
dernemer, mediator en 
mindcoach. Haar schatkist 
stroomt over tot royaler 
en mooier denken. Haar 
motto is: ‘We kunnen meer 
dan we denken’. De natuur 
gebruikt zij als krachtige 
metafoor en inspiratie-
bron voor het natuurlijke 
ontwikkelingsproces van 

haar clientèle. Marnie’s knowhow bereikt zowel particu-
lieren als de top van het bedrijfsleven. Ze heeft inmiddels 
een bekendheid verworven met haar ‘Minddrops’ die zij 
dagelijks schrijft en deelt. Twee boeken van haar hand 
verschijnen binnenkort. minddrops.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://minddrops.nl
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DE KAMELEON  
VERSUS DE PANTER

Anjani Koldenhof

In het middelpunt van de belangstelling staan, deed ik vroe-
ger niet snel uit mezelf, maar als ik me ‘per ongeluk’ toch in 
de spotlights bevond, dan genoot ik daar intens van. Ondanks 
dat de ingrediënten er wel waren - dik, donkere huidskleur en 
een bril - ben ik nooit gepest. Ik hoorde bij de nerds, maar ook 
bij de populaire jongens en meisjes. Je zou kunnen zeggen dat 
ik door anderen niet in een hokje werd geplaatst. Die hokjes, 
die bedacht ik zelf wel: te dik, niet grappig genoeg, te lief.

Terwijl ik mezelf in mijn hoofd steeds kleiner maakte, nam 
ik qua postuur steeds meer ruimte in. Dat maakte mij onze-
ker. Die onzekerheid nam toe na het mbo. Ik ging verder van 
huis studeren en de vriendengroepen werden minder hecht. 
Ik voelde mij regelmatig alleen in volle zalen. Alsof ik langs 
de snelweg stond en iedereen raasde maar door en ik wist 
niet welke kant ik op wilde. Wanneer ik een poging deed om 
aan te haken, was het alsof niemand mij hoorde. Ik vond het 
steeds lastiger om nieuwe contacten aan te gaan en de nieu-
we contacten bleven vaak wat oppervlakkig. Ik durfde mijzelf 
niet te laten zien. En dat terwijl je toch echt niet om mij heen 
kon.

Tijdens een aantal van mijn opleidingen werd er weleens aan 
mij gevraagd met welk dier ik mezelf zou vergelijken. Ik dacht 
dan vaak ‘met een kamerolifant’, ik voelde echter een panter 
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in mijn hart maar antwoordde steevast ‘met een kameleon’. 
Ik kan met elke kleur mee en heb een groot aanpassingsver-
mogen. Ik zie dat niet direct als iets negatiefs. Een kameleon 
heeft prachtige kleuren. Maar ik kwam er ook achter dat als 
ik mezelf altijd maar aan een ander aanpas en alleen maar 
dingen doe om anderen gelukkig te maken en tevreden te 
houden, ik mezelf verlies. Want waar is dan ruimte voor mijn 
eigen identiteit?

“De kameleon in mij  
maakt meer ruimte”

Die reis ben ik met mezelf gaan maken. Ben ik al op mijn eind-
bestemming? Zeker niet, maar ik geniet van de weg ernaar-
toe. Mijn aanpassingsvermogen is iets dat bij mij hoort. Wat 
ik nu anders doe is me afvragen of ik me wel wíl aanpassen.

Vandaag de dag ben ik een maagverkleining rijker, kilo’s 
lichter, een trotse moeder van twee jongens en heb ik de 
moed gevonden om mijn vaste baan op te zeggen en mijn ei-
gen coachpraktijk op te zetten. Ik heb leren luisteren naar wat 
mijn behoeftes en verlangens zijn. De kameleon in mij maakt 
meer ruimte voor de panter die ook in mij zit en beide sluiten 
zelfs een soort vriendschap met de kamerolifant.

Ik sta volop in het leven, met hier en daar nog een schut-
kleur, maar zeker niet bang om ook in de kameleonkleurrijke 
spotlights te staan en mijn plek in te nemen. En dan niet per 
ongeluk, maar gewoon omdat ik het kan!
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Anjani Koldenhof

Anjani Koldenhof-Kandhai 
(1981) was voorheen werk-
zaam in de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. Ze 
gooide het roer om toen 
ze voelde dat ze haar leven 
niet leidde maar ‘leed’. Ze 
is nu eigenaar van Kolden-
hof Coaching. In haar prak-
tijk voor life- en loopbaan-
coaching helpt ze jou om 
jouw kernwaarden te (her)

ontdekken en kijkt ze samen met jou naar hoe je die kunt 
vormgeven in jouw werk en/of privéleven. Anjani wordt 
helemaal enthousiast als ze ziet dat bij jou de kwartjes val-
len en je met andere ogen naar jouw situatie kunt kijken. 
Kleine kwartjes kunnen al zoveel in gang zetten. 
koldenhofcoaching.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://koldenhofcoaching.nl
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JE KUNT NIET  
ALLES KUNNEN?

Sylvia van Ostende

Soms ben ik gewoon bang om te gaan strijken, daar moet ik 
dan weer iets mee. Ja echt, als ik de strijkplank pak dan kom 
ik in een soort van ruststand en dwalen mijn gedachten af en 
krijg de meest briljante ideeën. Zodra ik de strijkplank opruim, 
komt mijn laptop op tafel en actie. Want de ideeën moeten 
wel even uitgewerkt worden…

Ik kom thuis en gooi mijn tas in de hoek. Gelukkig kan deze 
tegen een stootje ook al was het er eentje van de markt. Ik 
baal als een stekker. Weer afgewezen bij een sollicitatie. He-
lemaal van Emmer-Compascuum naar Utrecht gereden, goed 
gesprek gehad en aan het einde krijg ik te horen: ‘Je hebt geen 
hbo-niveau en je kunt alles een beetje. Je kunt niet alles kun-
nen.’ Ik ben te moe om telkens mezelf te verdedigen en te 
zeggen dat ik dat wél kan. Want: ‘Zonder een certificaat of 
diploma kun je niet aantonen dat je het kan.’ Hoe vaak heb 
ik beoordelingen laten lezen dat ik wel degelijk al die dingen 
kan in een baan.

Ik begin aan een hbo-studie en worstel me naar een prope-
deuse. Daarna vind ik het welletjes en stort me op software-
certificering. Met de hakken over de sloot haal ik de oplei-
ding en begin opnieuw met solliciteren. Ik word aangenomen 
maar na een jaar ontslagen vanwege de crisis. Als ik een op-
dracht zie staan als zzp-er reageer ik, dan maar voor mezelf 
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beginnen. De opdracht is in Wales. Pfoe, dat is twee weken 
van huis, een weekend thuis en terug. Vliegen vind ik best 
eng, zeker alléén. Online solliciteer ik. Ik word geselecteerd 
voor de opdracht. Whaaaah ik? Werken in het buitenland?  
Met mijn steenkolen Engels en een dosis lef stap ik op het 
vliegtuig. Ik werk daar acht maanden. Daarna volgen Frank-
rijk, België, Duitsland, Engeland en Saoedi-Arabië. En mijn 
Gucci-tas gooi ik niet in de hoek, deze staat prominent naast 
me, ik glimlach er af en toe tegen als ik terugdenk aan die 
dagen.

“Ik ga dit vaker doen!”

Wanneer ik een opdracht in Nederland krijg, verbaas ik mij 
over de vrije tijd die ik heb, geen gereis. Op een mooie zo-
merdag pak ik mijn strijkplank; waarom ben ik eigenlijk niet 
meer creatief bezig? De volgende dag koop ik schilderspullen, 
trommel een vriendin op en we fröbelen de hele dag. Enkele 
weken later verbouw ik mijn huis tot atelier. Ik leer anderen 
de technieken door workshops te geven. Iedereen is enthou-
siast. Om te vieren dat mijn atelier is geopend, nodig ik vrien-
den en een muzikant uit. Dat is zó leuk dat ik dit nog eens doe, 
ik krijg superleuke reacties. Ik ga dit vaker doen! Een combina-
tie maken met muziek en kunst. Twee zangeressen vragen of 
ik hun manager wil worden. Dat is een uitdaging die ik graag 
aanneem en een jaar later komt er een singer-songwriter bij. 
Hoezo je kunt niet alles kunnen? Ik wel! Ik ben multitalent.
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Sylvia van Ostende

Sylvia van Ostende, geluk-
kig met Jan de Blouw, ge-
nietend van een dochter, 
bonusdochter, schoon-
zoon, kleinzoon en kater 
in Emmer-Compascuum. 
SAP-consultant, trainer en 
projectmanager. Als arties-
tenmanager begeleidt zij 
Duo Sister Sister en Mark 
Kiers bij optredens, mar-
keting, boekingen en toe-

komstmogelijkheden. In haar atelier geeft Sylvia work-
shops in verftechnieken en organiseert zij akoestische 
concerten. De schilderijen, vazen, tegeltjes en andere 
kunstobjecten zijn te bezichtigen in verschillende expo-
sitieruimtes. Ook is zij gepassioneerd hobbykok en orga-
nisator van verschillende activiteiten om kunst en muziek 
te stimuleren in Drenthe. Haar tweede roman is bijna af. 
sylviavanostende.nl
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IK TEL MEE
Nele Descheemaecker

‘Wat een blauwe baby!’ Vechtend werd ik geboren, met de 
navelstreng rond mijn nek. Stond mijn entree in de wereld 
symbool voor een pad vol obstakels? Misschien. Of werd het 
een lefverhaal? Het vechten voor mijn plek heeft me nooit 
verlaten. Vechten voor mijn eigen plek en zichtbaarheid als 
meisje en vrouw. Toen ik tweeëneenhalf was, was ik de grote 
zus voor mijn broer en zus en op m’n zesde kwam er nog een 
broertje bij. Ik hielp met de wieg verschonen, flesjes geven, 
klusjes doen, grote zus spelen. Ik vond het allemaal goed, ik 
kon pleasen als de beste.

Toen mijn ouders scheidden was ik zestien en werd me al snel 
duidelijk gemaakt dat ik beter kon gaan werken zodat mijn 
broers konden studeren. De kassa van de Aldi als levensmis-
sie? Alle alarmbellen gingen af, hoe kon dit me overkomen? In 
het weekend werkte ik en doordeweeks kon ik vluchten naar 
mijn studentenkamer. Thuis had ik het gevoel te stikken. Ik 
had conflicten met mijn moeder die aan de alcohol geraakt 
was nadat mijn vader het gezin met vier kinderen van de ene 
op de andere dag had verlaten en omgeruild voor een ander. 
Ik zwoer nooit van een man afhankelijk te worden.

Ik had een droom die mij overeind hield. Ik zou het beter doen. 
Ik zou géén foute mannen kiezen maar de liefde van mijn leven 
vinden. Ik zou ervoor zorgen dat mijn kinderen in een warm 
nest opgroeiden. Ik zou zorgen dat ze niets te kort kwamen. 
Hoe gaat zoiets? Ik werd verliefd op een man die vertelde al-
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tijd andere vrouwen te hebben; ik zou nooit zijn enige vrouw 
zijn. En dat vond ik goed. Hij deed beloftes, we zouden sa-
menwonen en samen voor de kinderen zorgen. Maar de wer-
kelijkheid wilde dat ik 22 jaar lang een latrelatie zou hebben 
en dat ik alleen voor de kinderen zou zorgen. Dat ik alleen een 
huis zou kopen, renoveren en afbetalen. Dat ik fulltime zou 
werken, veel zou verstoppen van wat zich thuis afspeelde en 
liegen om mijn partner te verdedigen.

“Was ik gek aan het worden?” 

Hè? Ik had toch gezworen dat ik een fantastische internatio-
nale carrière zou opbouwen omdat… Sterker nog, ik zou thuis 
te horen krijgen dat het dankzij hem was dat ik carrière had 
gemaakt. Totdat hij mij weer eens midden in de nacht wak-
ker belde en zei dat hij een aantal weken later dan gepland 
naar huis zou komen. Tot mijn grote verwondering hoorde ik 
mezelf zeggen dat het dan niet meer hoefde, dat ik het wel al-
leen zou redden met de kinderen en beëindigde het gesprek. 
Ik staarde naar het plafond en huilde en lachte door elkaar… 
was ik gek aan het worden? Nee.
 
Ik had duidelijk voor mezelf en de kinderen gekozen. We zou-
den niet langer in de wachtstand blijven hangen maar gaan 
leven, écht leven! Omdat we het meer dan waard waren om 
gezien te worden, om een leven te mogen leiden en gelukkig 
te zijn. Een nieuwe wereld ging voor me open, ik voelde weer 
positieve energie.
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Nele Descheemaecker is 
een gepassioneerd men-
tor, coach, spreker en 
trainer die je met veel 
liefde helpt doorbraken 
te realiseren zodat je zelf 
de leiding over je leven of 
je baan gaat pakken. Met 
haar prachtige levensba-
gage, mooie internationale 
werkervaring en krachtige 
coachingstechnieken is ze 

in staat je te begeleiden naar de stralendste versie van 
jezelf. Nele brengt je niet alleen hoop, maar ook inzichten 
en technieken die je kunt toepassen om écht ruimte te 
maken om te groeien. En dat maar al te graag met een 
lach want humor is één van haar handelsmerken. 
muiterij.be
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IK BEN (G)EEN LEFWIJF
Nicolien Straathof

In een opwelling liet ik weten dat ik meedeed aan de tweede 
editie van het boek LEFWIJF. Vervolgens kwam ik in een strijd 
terecht waarbij ik er steeds meer van overtuigd raakte dat 
de titel van dit boek helemaal niet op mij sloeg. Ik vind mijn 
verhaal niet zo bijzonder. Het woord lefwijf associeer ik met 
stoere vrouwen die bijzondere verhalen hebben en unieke 
prestaties leveren. Vrouwen met een visie en een doel in het 
leven. 

Zo’n vrouw ben ik helemaal niet. Ik heb mijn gehele leven an-
dere mensen nodig gehad. Als jongste uit een gezin van zes 
ben ik altijd onderdeel van het collectief geweest. Veel keuzes 
worden dan voor je gemaakt en de ouderen hebben de pa-
den al gebaand. Als kind koos ik bewust voor een teamsport. 
Ik vond (en vind) sporten met anderen nog altijd leuker dan 
alleen. Ik heb even aan hardlopen gedaan maar toen ik een 
kleine blessure kreeg, vond ik dat een welkom excuus om er 
direct mee te stoppen. De discipline ontbreekt me gewoon-
weg en sporten met anderen zorgt in ieder geval nog voor 
wat gezelligheid. 

Een specifiek doel in mijn leven heb ik nooit gehad. Mijn car-
rière kun je het beste vergelijken met een kronkelend pad 
waarop ik bij iedere tweesprong waar ik aanbelandde, de keu-
ze maakte die op dat moment de leukste was of de weg koos 
die de minste weerstand bood. Om succesvol te zijn moet je 
doelen stellen, bij voorkeur ‘SMART’. Voor veel coaches is dat 
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de heilige graal. Zelf heb ik dat ook wel in het verleden ver-
kondigd maar inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat 
dit niet voor iedereen zo werkt. Zo ook de manier waarop ik 
mijn vakanties voorbereid. Ik houd niet van geplande reizen, 
maar wil wel avonturen beleven. Ik zie wel wat er gebeurt. 
Heerlijk, want het valt nooit tegen. Eenvoudigweg omdat ik 
geen verwachtingen heb die wellicht niet worden vervuld.

“Ik zie wel wat er gebeurt”

Dus ga ik zonder concrete plannen of uitgestippeld doel op 
pad. Laat de route afhangen van de hulp van en de samen-
werking met andere mensen die ik tegenkom. Dat vinden veel 
mensen doodeng en spannend. Flexibel zijn en omgaan met 
het leven zoals het op mijn pad komt, getuigt juist van lef. Niet 
te veel voorbereiden, maar schakelen als er iets onverwachts 
gebeurt. En dan vooral echt kunnen genieten van de nieuwe 
situatie. Daar leer ik van. Ik zoek de verbinding en gebruik de 
kwaliteiten van de ander om samen tot een mooi resultaat te 
komen. Doordat ik mijn eigen kwetsbaarheid laat zien, ben ik 
tot het besef gekomen dat ik ‘samen met anderen een geheel 
vorm, dat meer is dan de som der delen’ (met dank aan de 
Griekse filosoof Aristoteles).

Ook het gevecht om dit verhaal te schrijven, heb ik natuurlijk 
met anderen gedeeld. De waardering die ik daarbij kreeg, gaf 
mij voldoende inzicht en moed om hardop te zeggen dat ik 
een lefwijf ben. Anders dan ik aanvankelijk dacht, is de titel 
van dit boek wel degelijk ook op mij van toepassing.
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Nicolien Straathof helpt 
teams en professionals op 
het gebied van commu-
nicatie, samenwerking en 
persoonlijke ontwikkeling. 
Ze maakt programma’s 
waarbij je op zoek gaat 
naar je eigen talenten en 
kwaliteiten. Dat is de ba-
sis. Van daaruit helpt ze 
met de ontwikkeling door 
te oefenen, te ervaren en 

te reflecteren. Nicolien is ervan overtuigd dat als je jouw 
eigen verantwoordelijkheid neemt, zoveel mogelijk doet 
wat je leuk vindt en hier en daar een beetje lef toont, 
je gaat groeien tot ongekende hoogte. Daar helpt ze je 
graag mee. crescom.nl
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20 SECONDEN LEF
 

Pauline Redlich

Na een jarenlange zoektocht kreeg mijn zoontje in 2006 de 
diagnose autisme. Talloze afspraken met hulpverleners en 
dokters volgden; een werkgever zou dat nooit accepteren. 
Daarom werkte ik als zelfstandig onderneemster. Ik deed mijn 
uiterste best om alle ballen in de lucht te houden. Ook toen 
mijn man Werner in 2010 een hartaanval kreeg en een half 
jaar niet mocht werken.

Daar stond ik: 41 jaar, kostwinner, onderneemster, echtge-
note en moeder van Thom (negen jaar) en Hannah (drie jaar). 
Opgeven was geen optie: ik zette mijn tanden op elkaar, mijn 
blik op oneindig, huurde twee oppassen in en ging door.

Dus toen Werner en ik in 2012 ons twaalf-en-een-halfjarig 
huwelijksfeest vierden, waren we blij en trots dat we die mijl-
paal gehaald hadden. In mijn nieuwe jurkje stond ik stralend 
in de zaal en kuste mijn vriendin Hanke. Ze zei: ‘Van harte ge-
feliciteerd, Pauline. Op naar de volgende twaalf en een half 
jaar.’ Plotseling stond ik aan de grond genageld en dacht: ‘Dat 
haal ik niet. Dat is te moeilijk.’

Toen we trouwden beloofden Werner en ik elkaar twee din-
gen. Ten eerste: ‘Zegt de één ja en de ander nee, dan is het 
nee.’ Gaan we op vakantie, ja of nee? Mag Hannah een pony, 
ja of nee? Verkopen we ons huis, ja of nee? Vaak zijn we het 
direct al eens en anders gaan we in gesprek en luisteren naar 
elkaars argumenten. Soms beslist degene die eerst ja zei, als-
nog nee. En soms… soms zijn we het eens, dat we het niet 
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eens zijn. Dan gebeurt het niet. Punt. Omdat we niet het risico 
willen nemen dat we het elkaar later verwijten.

Ten tweede: ‘De ander mag erop vertrouwen dat jij zegt 
wát je moet zeggen.’ Dus niet maanden later ruzie maken en 
roepen: ‘En toen, en toen en toen…’ Maar eerlijk zijn en tijdig 
aan de bel trekken. Altijd. Met als doel om er samen uit te 
komen.

“De eerste was scheiden”

Twee dagen later lagen we samen op de bank televisie te 
kijken. ‘Kom op’, spoorde ik mezelf aan. ’20 seconden lef is 
genoeg!’ Ik haalde diep adem en vertelde Werner wat er ge-
beurd was. Hij reageerde geweldig en vroeg: ‘Wat heb je no-
dig om het wel te halen?’ In de maanden daarna bedachten 
we drie oplossingen. De eerste was scheiden. Maar dat was 
eigenlijk geen oplossing want we hielden van elkaar en wilden 
niet scheiden. De tweede was Thom uit huis plaatsen. Maar 
Thom was elf en dat konden we niet over ons hart verkrijgen.
 
De derde was stoppen met ons eigen bedrijf. Ik werkte als 
mediator, Werner als artiest en samen hadden we een ou-
derwetse verkoopwagen met zo’n bel, waarmee we langs de 
huizen reden om ijs te verkopen. Dit alles zorgde voor een 
hectisch bestaan, in combinatie met de zorg voor Thom en 
Hannah. Stoppen met ons eigen bedrijf zagen we als beste 
keuze van drie onmogelijke oplossingen. Dit jaar zijn we 21 
jaar getrouwd. Was het gemakkelijk? Nee. Was het de moeite 
waard? Zeker weten.
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Pauline Redlich (1968) is 
naast mBIT-coach (mBrai-
ning gebruikt hoofd, hart 
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is getrouwd en moeder 
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kunt zorgen en vechten als je zelf goed opgeladen blijft. 
Als coach en ervaringsdeskundige helpt zij zorgmoeders 
aan meer licht, lucht en spontaniteit in hun leven. Zodat 
zij zich minder eenzaam en overvraagd voelen en hun ei-
gen leven liefdevol en zonder schuldgevoel op nummer 
één durven zetten. mamaisblij.nl
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DIT GROTE GEHEIM
Inge Asmus

Hardhandig trekt hij aan mijn arm. Hij knijpt zo hard dat ik 
het niet in mijn hoofd haal om tegen te sputteren. De deur 
wordt dichtgesmeten en daar sta ik dan, buiten. Teruggaan 
naar binnen is geen optie. Ik heb geen schoenen en geen jas 
aan. Het is niet koud, maar te koud om zonder jas en zeker 
zonder schoenen te vertrekken. Het is najaar, de straatlan-
taarns schijnen een flauw licht over de straat waar mijn huis 
staat.
 
Gelukkig zijn er geen mensen op straat. Ik ren naar mijn rij-
dende toevluchtsoord, verderop aan de andere kant van de 
weg. Mijn autosleutel heb ik zoals altijd in mijn broekzak, zo-
dat ik op elk moment kan vertrekken.

Ik moet weg van het gevaar. Het lukt me niet om de auto 
te starten. Ik ben bang, mijn handen om het kleine sportstuur 
trillen en tegelijkertijd verstart mijn lichaam. Hij komt met 
grote passen naar me toe. Die stampende tred herken ik van 
grote afstand. Hij heeft iets in zijn handen. Als hij dichterbij 
komt, zie ik dat het een pan is. De pan met ons avondeten, 
spaghetti bolognese. Opeens staat hij voor mijn auto en kiept 
met een grote boog de pan met spaghetti over mijn voorruit. 
De spaghetti druipt in vette slierten naar beneden en de rode 
saus kleurt mijn vaalrode auto donkerder. Mijn zicht is ver-
troebeld. Zijn lach galmt door de straat.

De spaghetti was niet gaar. Voor hem aanleiding om boos te 
worden. Dit speelde zich 25 jaar geleden af in mijn relatie. Een 
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alledaagse gebeurtenis kon zomaar uitmonden in gescheld, 
geduw, geschop, gestomp en zijn handen om mijn nek.

Mijn partner sloeg me ontelbare keren in elkaar, hij ver-
brandde mijn lijf, maakte mijn geest en mijn spullen kapot 
en dreigde me talloze keren te vermoorden. Ik schaamde me 
omdat ik als hoogopgeleide vrouw met een goede baan in 
deze situatie terecht was gekomen. Bijna niemand wist er-
van. Ik combineerde mijn baan met dit grote geheim. Op mijn 
werk ging het steeds slechter en ik meldde me uiteindelijk 
ziek. Achteraf weet ik dat mijn werkgever meer had kunnen 
doen. De signalen waren te zien, als je maar kijkt.

“Ik had het lef om weg te gaan”

De tijd van partnergeweld heb ik achter me gelaten. Ik had 
het lef om weg te gaan en weg te blijven. De ervaringen heb-
ben me voorzien van kracht en gedrevenheid om alles uit het 
leven te halen. Ik had de moed om opnieuw in een relatie te 
stappen en zelfs kinderen te krijgen. Ik richtte met deze er-
varingen een adviesbureau op, waarin ik als arbeidsdeskun-
dige, onder meer organisaties ondersteun bij het oplossen 
van complexe vragen en verzuim rondom privéproblemen bij 
medewerkers.

Het eenzijdige beeld van slachtoffers van partnergeweld 
die in de opvang belanden, wil ik graag doorbreken. Partner-
geweld komt overal voor. Het belang van werk in een situatie 
van geweld is groot en draagt tegelijkertijd bij aan het door-
breken van de cirkel van geweld. 
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Inge Asmus is een baan-
brekend arbeidsdeskundi-
ge en directeur van ADrem 
BV. Zij is expert in de bege-
leiding van medewerkers 
met psychische klachten 
en privéproblemen op de 
werkvloer. Ze ondersteunt 
hen ter voorkoming van en 
bij het oplossen van com-
plex verzuim. Inge is een 
doorgewinterde professio-

nal met meer dan dertig jaar ervaring in het begeleiden 
van mensen op het werk en naar werk. Zij volgde diverse 
opleidingen op het gebied van coaching en psychosocia-
le hulpverlening. In 2018 richtte Inge, naast ADrem, het 
Krachtcafé op, een schrijfcafé waar zij workshops ver-
zorgt in autobiografisch en creatief dagboekschrijven. 
ad-re-m.nl
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MIJN VRIJHEID 
IN KRACHT ÉN 
KWETSBAARHEID

Arja van der Pot

Begin vijftig was ik, toen ik me realiseerde dat ik een keuze 
moest maken. Zó wilde en kon ik niet verder. Ik snákte naar 
vrijheid! Er was lef voor nodig om dat toe te geven, eerst aan 
mezelf en daarna aan anderen. Ik was een succesvolle onder-
nemer, hoezo moest ik kiezen?

En toen. Toen kwam in het najaar van 2015 die vrouwendag 
met als thema Leven met Lef. Ik voelde die dag heel duidelijk 
dat God mij riep uit mijn veilige en vooral vertrouwde boot te 
stappen om het avontuur met Hem aan te gaan (Bijbel, Matth. 
14 vers 22-33)! Het lied Lopen op het Water kwam die dag echt 
bij me binnen. In geloof nam ik een besluit: ik ging het doen! Ik 
ging een eerste stap zetten, ik ging lopen op het water. Samen 
met God, dat vooral, maar toch. Daar was lef voor nodig.

Ik begon met kleine stapjes, ging me omscholen, startte een 
tweede bedrijf. Dat was heerlijk, dat smaakte naar meer. Be-
gin 2019 kwam de grote stap. Ik verkocht mijn winstgevende 
bedrijf en verhuisde samen met mijn man van de Randstad 
naar de Veluwe. Alle zekerheden liet ik los. Maar wat voelde 
ik me vrij, wat voelde ik me een lefwijf!

In een van de methodes waarmee ik als coach werk, wordt 
mijn grootste kracht zichtbaar in de kleur antraciet; de erva-
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ren rots in de branding. Echt een benaming voor een krachti-
ge vrouw. Het zou een mooi slot zijn als ik hier een punt zou 
zetten. Maar dat zou niet kloppen. Dit lefwijf moest nog veel 
leren.

“Maar het voelt  
ook heel naakt”

Want er is meer. Ik ben óók lichtroze; de liefdevolle onder-
steuner. Voor mij als antraciet is lichtroze de meest kwets-
bare, softe kleur die ik kan bedenken. En wat heb ik daar een 
aversie tegen gehad de afgelopen jaren. Want ik dacht altijd 
dat ik als stotteraar sterk moest zijn om voor vol te worden 
aangezien, dat ik me moest bewijzen. Wie dacht dat ik ze niet 
allemaal op een rijtje had, moest ‘s opletten: ik werd juf, sprak 
voor volle zalen en gaf trainingen aan groepen. En uiteinde-
lijk werd deze stotteraar een zeer succesvolle ondernemer. 
Dat was mijn triomf, jarenlang. Mijn eigenwaarde haalde ik 
uit mijn status.

Waar ik nu woon, waar ik nu onderneem en mijn hart volg, 
kent niemand mijn succesvolle verleden. Ik maak een geheel 
nieuwe start, puur als mijzelf. Niet als de perfecte, ervaren, 
succesvolle ondernemer. Maar als een moedige vrouw met 
imperfecties, twijfels en onzekerheden die er gewoon mogen 
zijn. Dat is mooi, maar het voelt ook heel naakt. En ik heb in 
jaren niet zoveel gestotterd als nu, nu ik naakt ben. 

Is lef moeten hebben om kwetsbaar te zijn, de prijs die ik be-
taal voor mijn vrijheid? Met deze vraag heb ik geworsteld. 
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Maar ik weet nu dat kracht en kwetsbaarheid beide nodig 
zijn. Ook mijn kwetsbaarheid heb ik omarmd. Het lef hebben 
krachtig én kwetsbaar te zijn, geeft mij vrijheid.

Arja van der Pot-Kok is 
een ervaren ondernemer 
met een achtergrond in 
onderwijs, sales en zake-
lijke dienstverlening. Als 
50-plusser maakte zij van-
uit haar hart de radicale 
keuze zich om te scholen 
tot coach, haar winstge-
vende bedrijf te verkopen 
en een heel nieuwe start 
te maken. Het is Arja’s pas-

sie ervaren vrouwelijke ondernemers die zich opgesloten 
voelen in hun ‘succesvolle’ bedrijf, te helpen ontdekken 
hoe zij de vrijheid creëren waarnaar ze verlangen door te 
kiezen voor ondernemen in de kleur van hun hart. 
hartvoorjebedrijf.nl 
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ALTIJD THUIS
 

Saskia van Alphen

Februari 2018. Ik tik het adres in en start de auto. ‘There we 
go!’ Samen met mijn vriendin en ‘partner in crime’ Sonia rij-
den we Chicago in noordelijke richting uit. Een uur later en 
een staat verder draaien we de snelweg af en arriveren in 
de plaats Kenosha. Is dit het? Een verwaarloosd winkelcen-
trum met een tweedehandszaak, slijterij en iets dat lijkt op 
een postkantoortje. De rest staat leeg. Zeker geen foto-lab. 
Ik check, de straat klopt en het nummer ook. Een groep man-
nen bekijkt ons. Intuïtie is een instinct waar we allebei op 
vertrouwen en dus draaien we om. Waarom wilde ik deze 
expositie? 

Terug naar september 2017. Sonia en ik lunchen in een hip 
restaurant. ‘Ik ga vragen of wij hier mogen exposeren.’ Mijn 
vriendin verslikt zich. ‘Are you serious? I…?’ Nog voordat ze 
de zin afmaakt, sta ik met eigenaresse Cecilia te praten en 
roep daarmee een zenuwslopende maar waanzinnige roller-
coaster over ons af. Over zes maanden mogen we allebei hier 
ons eigen werk tonen. Diezelfde week toon ik Cecilia mijn 
portfolio. Ze geniet hardop van het pontje bij Rhenen, de 
dramatische landschappen in IJsland, de skyline van Chicago 
en bleekroze broze blaadjes van een pioenroos. Zo vaak ver-
huisde ons gezin en overal creëerde ik een thuis. Voor mijn 
lief, onze kinderen, mijzelf. Jaren in het buitenland, vastge-
legd op foto’s als een tastbare herinnering voor geest en ziel. 
Always Home: de titel én het thema van mijn leven. Van mijn 
foto-expositie.
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Januari 2018. Cecilia belt en de schrik slaat me om het hart. 
Wat ik al weken uitstelde moet toch gebeuren. Foto’s selec-
teren, knopen doorhakken. Die en... deze? Toch maar niet. Te 
cliché. Welk afdrukformaat kies ik? Mat, glanzend? Inlijsten? 
Of iets anders? Paniek slaat toe. Ik kijk op mijn telefoon, het 
is bijna half vier. De middelste heeft zeilles. Gered door een 
kind. Zoals zo vaak gered door mijn moedertaken: de tand-
arts, boodschappen, een ouderavond. Dit uitstelgedrag moet 
stoppen en ik móet beslissen over het printwerk. Vandaag!

“Lef hebben is  
jezelf liefhebben”

In april zijn mijn fotoprints klaar. De drukker is enthousiast en 
vindt het nu al een geslaagd project. Ik zie alleen mijn ama-
teurwerk uitvergroot. Zijn deze stalen vierkantjes niet erg 
sneu? En de vraagprijs niet te hoog? Kun je überhaupt geld 
vragen voor een foto? Sonia kijkt naar de prints en dan naar 
mij: ‘Saskia, these are awesome. Every single photo I see here, 
is you. Bold. Courageous. Creative.’ Ik wil haar geloven.

Vijf dagen voor de expositie check ik mijn foto’s aan de 
muur en lees op het raam de expositietitel met mijn naam. 
Hoe gaaf is dit? Hoe doodeng! Stop! Ik moet lief zijn voor mij-
zelf. Lef hebben is jezelf liefhebben. Het is dat puntje op de 
i zetten. Dit is wat ik wilde. Mijn liefde voor fotografie delen 
want het is echt gewoon doen, met vallen en opstaan. Dure 
cursussen of camera’s zijn niet nodig. En natuurlijk mogen 
filters. Het is allemaal oké. Een foto is letterlijk jouw wereld-
beeld. Laat je niet intimideren maar inspireren.
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Saskia van Alphen is in 
1971 in Peru geboren en 
getogen in onder andere 
Kenia, Frankrijk en Enge-
land. Momenteel woont 
ze met man en drie pubers 
in San Diego, Californië. 
Schrijver. Dichter. Foto-
graaf. Zij verbeeldt woord 
en verwoordt beeld, af-
hankelijk van de flow van 
haar leven. Saskia schreef 

als wereldwijf voor LINDA totdat ook die wereldwijven 
een eigen platform oprichtten in 2018 waarvan zij me-
de-eigenaar is. Op ‘dewereldwijven.com’ staan verhalen 
die inspireren en verbinden. Saskia is auteur van Bedrijf 
van een Wereldwijf waarin zij 35 ondernemende vrouwen 
interviewt en co-auteur van ‘Wereldwijven, 27 portretten 
van grensverleggende Nederlandse vrouwen’. 
saskiaintiphotography.com
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MIJN CONFRONTERENDE 
SPIEGELBEELD

Daphne van Hove

Ik kijk in de spiegel en schrik.  
Mijn spiegelbeeld.  
Dat ben ik niet! En toch ben ik het wel…

Mijn hersens verwachten een andere weerspiegeling te zien. 
Die van een 49-jarige vrouw in de bloei van haar leven. Vro-
lijk, vrouwelijk, sprankelend en topfit. Zelfstandig, onderne-
mer en vol zelfvertrouwen, ideeën, uitdagingen, energie, en-
thousiasme, drive en levenslust.

Mijn spiegelbeeld. Ik herken mijzelf niet in mijn spie-
gelbeeld! Een bizarre gewaarwording. Mijn ogen zien in de 
spiegel een kale vrouw. Opgeblazen. Vijftien kilo zwaarder. 
Glazige ogen, zonder wimpers. Geen wenkbrauwen. Uitdruk-
kingsloos. Een geamputeerde, gereconstrueerde borst, zon-
der gevoel. Pijn. Ontredderd. Angst. Onzekerheid. Vergeet-
achtig. Concentratieverlies. Hersenschade. Inkomensverlies. 
Moe. Frustraties. Eenzaam. Vechten. Overleven.

Wie is deze vrouw? Wie ben ik? Wat kan ik nog? Wat wil ik? Ik 
weet echt niet meer wie ik ben! Kanker gooide mijn bestaan 
en wie ik was compleet overhoop.  De confrontatie met mijn 
uiterlijke spiegelbeeld raakt mij diep, maar die met mijn in-
nerlijke spiegelbeeld nog dieper. Er zit een enorme barst in 
mijn spiegel. Ik kan die nieuwe gehavende vrouw niet accep-
teren. Die wil ik niet zijn. Ik rouw om het verlies van de vrouw 
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die ik mijn hele leven kende. Totdat ik dieper in de spiegel 
kijk en besef… dat mijn zijn bedekt is met de sluiers van mijn 
leven. Ik wil op zoek naar de basis van wie ik in essentie ben.

Mijn innerlijke spiegel reflecteert een vrouw die leef-
de vanuit prestatie en wilskracht. Doorgaan, harder, beter, 
mooier, want als je maar hard genoeg je best doet dan… Ik 
legde de lat enorm hoog. Iedere rol in de geconditioneerde 
maatschappij wilde ik perfect vervullen. Op mijn eigenwijze 
manier. Het was mijn aangeleerde, resultaatgerichte manier 
om mijzelf staande te houden in het leven.

“Ik kón niet anders”
Na de kanker ging ik verder in mijn oude patroon van wils-
kracht, doorzetten, vechten, overleven. Ik kón niet anders. Ik 
wist niet anders. Dat was immers zoals ik mijn leven lang al-
les had overwonnen. Ik wilde weer sterk en fit zijn, presteren 
en inkomen hebben. Ik wilde zóveel meer dan mijn hoofd en 
lichaam aankonden. Ik had werkelijk geen idee dat ik mijzelf 
zo tegenwerkte en uitputte door mijn wilskracht. Wat een ge-
vecht heb ik met en tegen mijzelf gevoerd! Totdat ik totaal 
opgebrand was. De kanker en ‘na-kanker-burn-out’ waren 
mijn spiegel. Zij legden de barsten in mijn spiegelbeeld bloot.

Zo begon mijn zoektocht naar mijn pure zelf. Naar wie ik in 
essentie ben. Naar zelfacceptatie en zelfliefde. De basis van 
alles. Ik zat, onbewust, in een overlevingsmodus van diepge-
wortelde patronen, overtuigingen en beschermingsmecha-
nismes. Laagje voor laagje heb ik mijzelf afgepeld. Een trans-
formatie. Ik voelde mij naakt, zonder mijn sluiers. Alsof ik de 
totale controle en regie kwijt was. Het vergt lef om zo diep de 
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confrontatie met mijzelf aan te gaan. Om te accepteren, los 
te laten en te vertrouwen. Wat een ongelooflijk intense reis! 
Mijn reis naar de mooiste versie van mijn nieuwe zelf.

Ik kijk in de spiegel en glimlach. 
Alles zit en zat altijd al in mij.  
Ik ben perfect imperfect zoals ik ben.

Daphne van Hove is moe-
der van drie prachtige 
dochters en eigenaar van 
DaphneCommunicatie, 
communicatiebureau voor 
klantgerichte webteksten, 
websites en LinkedIn-pro-
filering. Vanuit een diep-
tepunt in haar leven is zij 
opgestaan om Bye Bye 
Kankertijd op te zetten. 
Het is haar roeping om 

vrouwen tijdens het zware, onderschatte na-kankertra-
ject te steunen, (h)erkenning en inspiratie te bieden om 
weer voluit te kunnen genieten van het leven. Daphne 
vindt haar inspiratie in de wet van de aantrekkingskracht 
en de kracht van zelfliefde: ‘Je bent de maker van je eigen 
leven, niet het slachtoffer van de omstandigheden.’ 
daphnecommunicatie.nl
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http://daphnecommunicatie.nl
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EEN KLUWEN WOL
Renia Mers

Wakker worden met het gevoel dat ik heel lang heb geslapen. 
Op de klok zien dat pas vijftien minuten zijn verstreken. De 
sensatie in mijn hoofd dat ik binnen één minuut van 0 naar 
100 kilometer raasde. Bovendien, waar ben ik? Een vreemde 
gewaarwording, het klopt niet. Dit wil ik niet. Ik wil vechten, 
maar waartegen? Ook dit gevoel klopt niet. 

Komt het van de medicijnen die ik krijg? Waarom heb ik deze 
wonden op mijn arm? In mijn hoofd weet ik dat ik gewoon kan 
spreken, schrijven en lezen, maar waarom komen de woor-
den er vreemd uit? Als ik mijn woorden teruglees weet ik niet 
wat ik heb geschreven. Het voelt dat ik alles begrijp, maar de 
realiteit is anders. Alles is onecht, zoals mijn emoties die vanaf 
een afstand naar mij kijken, ik kan ze niet verwoorden. Een 
kluwen wol waarvan ik het begin niet kan vinden. Ik ga maar 
weer slapen, misschien voelt dat beter.

Oh, ik heb een sonde in mijn neus, eten en drinken via een 
buis. Waarom heb ik dat? Alles doet pijn. Mijn linkerarm zit 
in het verband, mijn kleding is zo vastgemaakt met een vei-
ligheidsspeld dat ik mijzelf niet kan verwonden of de sonde 
eruit kan trekken.

Ik heb geen enkele notie van tijd. Morgen - zeggen ze - ga 
ik naar een revalidatiecentrum. Iemand pakt mijn kleding en 
spullen voor mij in. Het is onwerkelijk. Op de nieuwe locatie 
zie ik mijn dochter. Ik lijk blij te zijn om haar te zien. ‘Oppassen, 
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er is corona.’ Wat is dat? Zij vertelt dat ik twee weken in het 
ziekenhuis heb gelegen. Ik weet nog steeds niet waarom. Wat 
is er dan gebeurd? Zij moet weer weg. Ze heeft cadeautjes 
voor mij meegebracht; een notitieboek, stiften, twee boeken 
in het Engels en Nederlands, een tijdschrift, mijn telefoon en 
iPad. Mijn andere spullen volgen later.

“Ik weet beter”

Ik heb tijd om na te denken. Alles werkt anders in mijn hoofd, 
eigenlijk is het één grote warboel. Ik kan mijn gevoelens nog 
steeds niet goed verwoorden, wel iets beter spreken, schrij-
ven en lezen. Volgens de neuroloog werkt mijn taalcentrum 
voor linkshandigen anders. Mijn doel is weer perfect schrij-
ven, spreken en lezen. Bij toeval hoor ik van een verpleegkun-
dige dat ik op 22 april 2020 een herseninfarct heb gekregen. 
Opnieuw. Zij denkt dat er een kleine kans is om volledig te 
herstellen. Ik weet beter.

Op 22 februari had ik mij ingeschreven bij de Kamer Van 
Koophandel met mijn bedrijf. In oktober heb ik mijn revali-
datie achter de rug en in januari 2021 start ik zelfs een nieuw 
bedrijf dat zich richt op vrouwen die hun ‘angst voor geld’ wil-
len overwinnen. Ik besef dat ik gezegend ben. Mijn passie en 
missie zie ik helder voor me. Er is werk aan de winkel.
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Renia Mers is ervaringsdes-
kundige op het gebied van 
geld. Met haar programma 
MySweetSteps begeleidt 
zij cliënten vanuit een ho-
listische en systemische 
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STEEDS BANG OM DOOR 
DE MAND TE VALLEN

Arianda Schepens

‘Jij kunt niet goed leren, maakt domme spelfouten en blijft ze 
maken. Je leest niet goed, bent ook te langzaam en schrijft 
slordig. Jij kunt er echt niks van! Ga maar naar de huishoud-
school.’ Dat zei mijn juf, lang geleden.
 
Ik wilde advocaat of psycholoog worden. Maar wist ook dat 
die mogelijkheid er voor mij niet was. Het heeft me er niet 
van weerhouden om te blijven dromen, maar vooral ook te 
doen. Te kijken binnen mijn mogelijkheden, want ik kon niet 
zoveel, dacht ik.

Ik besloot kapper te worden. Creatief en met mensen. Vol 
enthousiasme ging ik aan de slag. Op mijn twintigste open-
de ik mijn eigen salon(netje). Hier was ik gelukkig, mijn harde 
werk werd beloond. En toch kreeg ik al snel een onbestemd 
gevoel. Dit doen tot aan mijn pensioen benauwde me. Ik ging 
weer aan de slag. Drie jaar later was er een nieuwe, grotere 
zaak, met schoonheidssalon en zonnestudio. Ik was er op-
nieuw erg gelukkig mee. Dat duurde niet lang.

Ik gooide het roer om, verkocht de boel en besloot een nieuwe 
droom te vervullen. Een theateropleiding volgen. Sommigen 
verklaarden me voor gek. Een goed lopend bedrijf inruilen voor 
een onzeker bestaan? Jazeker, daar koos ik voor. Kreeg ik nieu-
we energie van. Tegelijk betekende het ook het wegvallen van 
mijn inkomen. Ik ging castingbureaus bellen. Kon meteen aan 
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de slag. Als een soort manusje van alles. Regelde contracten 
van acteurs en producenten, was figurantenbegeleider op de 
set, deed boekingen en was projectcoördinator. Groeide door 
tot zelfstandig casting director. Kreeg mooie kansen als acteur 
en stond op het podium met Herman van Veen en speelde met 
André Hazes, Jandino Asporaat en Tim Douwsma. Maar steeds 
bang om door de mand te vallen. Dat ze zo’n ‘domme’ meid als 
ik hiervoor betalen. Maar goed, ik zeg niks, doe mijn stinkende 
best en hoop dat ze het nooit doorkrijgen.

“Toevallig houd ik van delen”

Via het castingbureau ging ik workshops en trainingen orga-
niseren. Hier bleek ik goed in te zijn. Kreeg veel positiviteit 
terug en mensen stonden in de rij om een workshop bij mij te 
volgen. Ik had iets gevonden waar ik goed in was, althans zo 
leek het. Maar goed dat ze niets doorhadden.

Jaren later. De leerkracht van mijn zoon heeft een medede-
ling: ‘Je zoon komt niet zo goed mee, heeft moeite met lezen 
en maakt vaak dezelfde fouten. Toch denk ik dat hij best slim 
is. Zullen we een dyslexietest doen?’ Toen viel er een kwartje. 
Heb zelf ook zo’n test gedaan. Ik was niet dom, lui, langzaam 
of sloom, wel dyslectisch.

Ik ben gestopt met bang zijn om door de mand te vallen. 
Ondernemen is de rode draad. Dat ben ik blijven doen, met 
veel plezier en passie. Doen wat ik het liefste doe én anderen 
inspireren dat ook te doen. Dat is mijn werkgeluk. Omdat ge-
luk het enige is dat zich verdubbelt als je het deelt. En toeval-
lig houd ik van delen. Wat kan ik anders?
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Mét hbo-diploma op zak 
en pas jaren later heeft 
Arianda Schepens het lef 
om haar verhaal te vertel-
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met lezingen en haar the-
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wilt. Binnen haar bedrijf de Hebbes Academy leidt Arian-
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jaar op rij genomineerd tot beste opleider van Nederland. 
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DE FIK ERIN
Tamara Lampers

Het is druk in de wachtkamer van het leven. Iedereen komt 
aan de beurt. Sommigen hebben de gunfactor en mogen 
voorgaan. Anderen zijn brutaal en dringen voor. Maar ik niet, 
ik wacht geduldig. Eigenlijk zit ik er wel goed. Het voelt held-
haftig om anderen voor te laten gaan. Is zelfopoffering niet 
goddelijk? Maar eerlijk gezegd… ik was gewoon te bang om 
te leven.

Als kind had ik geleerd om altijd voor iedereen beschikbaar 
te zijn. Mijn eerste huwelijk was een frontale confrontatie 
met deze overtuigingen. Ik was twintig jaar, niet verliefd en 
zelfs een beetje bang. Waarom ik dan toch trouwde? Om 
mijn vriend te kunnen voorzien in zijn behoefte van samen-
zijn. Ik gaf hem mijn jawoord en bleef vervolgens 27 jaar in 
dezelfde wachtkamer van mijn leven zitten.

Totdat ik moeder werd. Opeens kwam een oerinstinct in mij 
los om voor haar, mijn dochter, te leven. Kijkend door haar 
ogen besefte ik dat ik verre van de lichte kant van het le-
ven stond. Ik had te veel geaccepteerd en mijn zelfrespect 
verloren. Het was de hoogste tijd om op te staan. Ik rechtte 
mijn rug, pakte de hand van mijn dochter en wandelde de 
wachtkamer van het leven uit. Lak had ik aan de luxe die ik 
achterliet. Als Jehova’s getuige raakte ik ook mijn familie en 
vrienden kwijt. Ik accepteerde het. Eenmaal buiten, kon ik 
nergens heen. We waren dakloos.
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Met een rugzak, vijfhonderd euro en een fiets kwam ik aan 
bij de vrouwenopvang. Mijn dochter, een nieuwe partner en 
nog twee prachtzonen verder; het was niet helend. Het leven 
raakte alle schaduwkanten in me vlijmscherp aan. Ja, ik had al 
een deel achter me gelaten, maar emotioneel was ik nog lang 
niet verbonden met mijn nieuwe leven.

Maar liefst tien jaar lang verschool ik me achter depressies 
om maar niet te voelen. Ik bouwde muren zo hoog, waarach-
ter ik niet eens mijn eigen kinderen durfde te ontmoeten. Elke 
geboorte had ik de hoop dat het zou lukken. Maar pijn en 
verdriet voelden veiliger dan liefhebben en verbinden.

“Ik wil het anders doen”

Toen kwam hij, ons engeltje. Na zeven miskramen werd ik op-
nieuw zwanger. Mijn moeder staat in de badkamer wanneer 
ik hem ter wereld breng. Een stille geboorte. In dat moment 
worden mijn ogen geestelijk geopend. Ik ben gebroken. Mijn 
kleine babyzoontje dood, zijn lijfje in mijn handen. ‘Mam, ik 
heb je nodig.’ Maar mijn moeder is emotioneel niet beschik-
baar en eigenlijk was ze dat nooit. In een flits zie ik mijzelf in 
haar. Ik besef dat ik de deur naar die wachtkamer op een kier 
heb laten staan. Klaar om opnieuw te betreden.

Ik wil het anders doen. En wel nú. Daar is de wachtkamer… 
‘De fik erin!’ Knarsend storten de brandende muren in. Naakt 
en kwetsbaar sta ik daar. Open om mijn kinderen te verwel-
komen, te ontmoeten en lief te hebben vanuit mijn oprechte 
hart en ziel. Ik leef en ben er voor jou.
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Vanuit haar traumati-
sche kindertijd ontwikkelt  
Tamara Lampers een 
enorme kracht tot eige-
naarschap. Toch dicteren 
ongezonde patronen en 
depressies haar leven. Tot-
dat zij ontdekt dat haar 
verhaal delen een inspira-
tiebron is voor vrouwen. 
Ze ervaart dat ze van be-
tekenis kan zijn. Met deze 

intentie richt zij haar ondernemingen in ‘mama-coaching’ 
op, gericht op het bij elkaar houden van moeder en kind. 
‘Ik geloof in verbinding, liefde en kwetsbaarheid. De on-
miskenbare sleutels tot emotionele genezing.’ Met het 
helen van de moederwond, schept Tamara ruimte voor 
het doorbreken van taboes over moederschap en trau-
matische ervaringen. mindbodyandsoultreatments.com
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STAPPEN
Linda Kleefman

Puffend, zuchtend en zwetend liep ik heuvel op en heuvel af. 
Met een rugzak van twaalf kilo op mijn rug en de brandende 
zon in mijn nek. De dag ervoor was ik per trein aangekomen 
in Reims, Noord-Frankrijk. Daar ontmoette ik mijn coach. We 
kenden elkaar niet, hadden elkaar alleen maar telefonisch ge-
sproken en wat heen en weer gemaild. 

Zelf was ze al weken onderweg als pelgrim. Er konden 
mensen met haar mee pelgrimeren voor een week. Ik had me 
aangemeld en daar was ik dan, man en kinderen voor acht 
dagen achtergelaten om met mezelf een nieuw avontuur aan 
te gaan. Dat dit dé ommekeer in mijn leven zou betekenen 
wist ik toen nog niet.

Tot die tijd bestond mijn leven vooral uit het rennen van hot 
naar her. Mijn gezin met man en drie jonge kinderen vroeg 
mijn aandacht, mijn werk als leerkracht slokte al mijn vrije 
tijd op, mijn moeder had een progressieve hersenaandoening 
waardoor ik ook regelmatig afreisde naar het westen van het 
land. 

Ik sliep al weken nauwelijks. Ik was gesloopt. Dit was niet 
meer vol te houden, er moest iets veranderen. Ik hoopte 
zo dat deze pelgrimstocht daar helderheid in zou brengen. 
De eerste dagen liep ik op de automatische piloot, in gedach-
ten verzonken. Maar langzaam zakte de ruis in mijn hoofd en 
kon ik echt de omgeving waarnemen. De Champagnestreek 
was adembenemend mooi met zijn oneindige graanvelden, 
druivenranken, heuvels en historische dorpjes. Tot ook de 
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blaren op mijn voeten schreeuwden om aandacht. Sinds dag 
drie waren er geniepige branderige plekjes op mijn voeten 
aan het ontstaan. Ik vloekte in mezelf. De dagen daarna wer-
den de blaren steeds erger, pleisters hielpen niet.

Ondanks de zeer pijnlijke voeten, de hitte, de heuvels en de 
loodzware rugzak haalde ik dagelijks de 25 kilometer. Hoe-
wel de laatste kilometers wel strompelend. Toch bleek alles 
mogelijk te zijn met de noodzaak van het bereiken van een 
slaapplek. Onontdekte krachten kwamen boven!

“Toch bleek alles mogelijk te zijn”

Bij onbekende huizen aanbellen om te vragen om water om-
dat onze waterzakken leeg waren en wildvreemden vragen 
om een overnachtingsplek. Ik liet mijn bescheiden houding 
definitief achter me. De overnachtingen waren nooit het-
zelfde: in een tent op een schoolplein, in een herberg op een 
piepkleine kamer van twee bij drie meter, in een heel sober 
klooster met bijzondere regels en in een ‘poppenhuisje’ bij 
een oudere alleenstaande dame.

Er voltrok zich in die week echt een verandering in mij. Ik 
voelde mijn lichaam, hart en ziel. Het was volkomen helder 
geworden: de jas van leerkracht paste mij niet meer. Eenmaal 
thuis besloot ik de daad bij het woord te voegen; ik gooide 
mezelf opnieuw in het diepe en nam ontslag.

Dagenlang in de buitenlucht lopen, verdwalen en de weg weer 
vinden, voor eten, drinken en een overnachtingsplek zorgen. 
Een pelgrimstocht confronteert, aangewezen op jezelf ga je 
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terug naar jezelf. De stappen die ik daar zette, geven richting 
aan mijn toekomst. Ik ben op weg.

Linda Kleefman-Mechielsen 
is oprichtster en onder-
neemster van Cirkel Cen-
trum voor Coaching. Als 
natuurcoach laat ze vrou-
wen de meest natuurlijke 
versie van zichzelf ontdek-
ken. Daarmee helpt ze 
vrouwen een leven te cre-
eren dat maximaal past bij 
wie ze van nature zijn, zo-
dat ze een grotere bijdrage 

kunnen leveren aan het leven van anderen. Haar motto is 
‘lef hebben jezelf op één te zetten’. Linda is getrouwd en 
trotse moeder van drie jongens. Ze leeft haar leven zoveel 
mogelijk in de natuur, is enorm nieuwsgierig en heeft een 
allergie voor doen hoe het hoort. 
cirkelcentrumvoorcoaching.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://cirkelcentrumvoorcoaching.nl


- 188 -

Lucinda Douglas  |  Lefwijf 2



- 189 -

JE HEBT ALTIJD  
EEN KEUZE

Anita Wix

De dag staat in mijn geheugen geprent, 9 juli 2010. Voor de 
eerste keer open ik de deur van de vrouwenopvang in Zwolle. 
Met alleen een beautycase gevuld met moederdagcadeautjes 
van de kinderen ben ik gevlucht. Gevlucht uit een geweldda-
dige relatie.

Nee, ik zit niet onder de blauwe plekken, mijn botten zijn niet 
gebroken. Je ziet niets maar het is er wel. Hij zit onder mijn 
huid, in mijn hersencellen, in het bloed dat door mijn aderen 
stroomt. Hij zit in hoe ik mij kleed, hoe ik de tafel dek, een glas 
inschenk en in gesprekken met anderen. Hij zit in elke vezel 
van mijn lijf en ik denk steeds: ‘Ik kan dit niet alleen.’

Daar in dat kleine kamertje bij de vrouwenopvang, een bed 
met plastic matras, een tafel met stoel en een kastje, begint 
de reis naar mezelf. De reis naar het onbekende. Mijn brein 
schreeuwt als een gek tegen me dat ik beter kan teruggaan: 
‘Nu zit je hier in deze gevangenis en heb je helemaal niets 
meer.’ Ik hoor zijn stem in mijn oor fluisteren: ‘Jij denkt alleen 
maar aan alle slechte dingen, we hebben het toch ook vaak 
heel leuk?’ Ik houd mijn handen over mijn oren en schreeuw 
dat hij me met rust moet laten. Ik kan niet meer, ik ben op. 
Ik weet niet meer wie ik ben. Wat wil ik eigenlijk? Wie is die 
vrouw die ik in de spiegel zie? Ik kijk haar aan maar zie alleen 
leegte, angst en verdriet.
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Na negentig dagen maak ik de keuze. Ik weiger de slachtoffer-
rol aan te nemen. Kom maar op, ik ben er klaar voor! Ik ver-
diep me in wat me is overkomen. Hoe heeft het zover kunnen 
komen en wat is mijn aandeel in dit slechte hoofdstuk van 
mijn leven? Waarom heb ik keer op keer over mijn grenzen la-
ten marcheren? Waarom viel ik in de armen van een man die 
liefde als machtsmiddel gebruikte? Ik moet het van begin tot 
einde doorzien en begrijpen zodat ik mezelf kan opbouwen 
en een leven vol harmonie kan leiden.

“Ik stuur mezelf een kaart”

Elke fase ga ik aan. De ontkenning, het verzet, de ontwikkeling 
en daarna het omarmen van mijn nieuwe situatie. Wat ik no-
dig heb om een nieuw begin te maken, is een eigen plekje. Dat 
is mijn focus. Ik stuur mezelf een kaart met de tekst ‘Gefelici-
teerd met je eigen stek’. Ik ga erin geloven, laat het verleden 
waar het hoort en stap met volle overgave de toekomst in. Na 
een jaar krijg ik een huisje van de gemeente. Een eigen plek, 
een nieuw begin.

Mijn doel en mijn missie in dit leven heb ik door het ver-
leden gevonden: de schaamte voorbij en het taboe rondom 
huiselijk geweld doorbreken. Mijn verhaal en inzichten delen 
om anderen te helpen. Samen voor een liefdevol thuis.
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Anita Wix is schrijver, 
coach, gastdocent en er-
varingsprofessional op 
het gebied van huiselijk 
geweld. Over haar eigen 
ervaringen met huiselijk 
geweld schreef zij het boek 
Kiezen of Delen. Anita is 
spreker over de complexi-
teit van geweld achter 
de voordeur en over per-
soonlijk leiderschap. Ook is 

zij initiatiefnemer van ‘Samen voor een Liefdevol Thuis’ 
waarin werkgevers werknemers steunen bij een onveilige 
thuissituatie. anitawix.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://anitawix.nl
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SARAH
Marina van Rossum

Het is 11 oktober 1977, een donkere dinsdagmiddag. In de bi-
bliotheek staat mijn oma naar een boek te kijken als haar hart 
plots besluit om ermee te stoppen. Zomaar opeens is het klaar! 
Mijn oma had nog allerlei toekomstplannen. Bijvoorbeeld om 
met mij naar de kapel in ons dorp te gaan. Daar kwam ze tot 
rust en kon ze op haar eigen manier invulling geven aan het 
geloof. Ook had ze wat spaargeld apart gelegd om nog een 
keer mee te gaan met de boot van Maastricht naar Luik. 

Mijn oma geloofde in zichzelf, ze was het waard. Ze groeide 
op in een tijd voor de Tweede Wereldoorlog waarna ze haar 
gezin stichtte met mijn opa. In die tijd was het niet gemakke-
lijk om acht kinderen op te voeden. Ze was begaan met de 
mensen in haar directe omgeving en stond altijd voor ieder-
een klaar. Ze kon genieten van een pan versgebakken cham-
pignons en maakte met plezier voor ieder kind apart het lie-
velingskostje klaar.

Dat zij zo plotseling wegviel, sloeg een gat in mijn geheugen 
en in mijn hart. Van mijn familie mocht ik als zesjarig meisje 
geen afscheid nemen. Dan ben je té klein om de situatie te 
begrijpen, vonden zij. Het plotselinge verlies zorgde voor ver-
driet en ongeloof. Toch voelt het vaak als een pijn die alleen ik 
voel en lijkt het alsof niemand om je heen dit ziet en begrijpt. 
Het gemis zorgde letterlijk voor zangconcerten in de nacht en 
ik kon mij niet concentreren op dingen die het leven van een 
jong meisje zo mooi maken. Mijn hele herinnering vóór die 
donkere middag is volledig weggevaagd.
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Ook voor mijn moeder (nu 71 jaar) was het verlies niet te dui-
den in woorden. Het altijd maar blijven doorgaan, ondanks 
of juist met veel pijn, ongemak of zorgen is haar niet vreemd. 
Het harde werken, waarmee zij is grootgebracht, heeft ze 
doorgegeven. Haar enige dochter mocht niet verwend wor-
den en moest zich schikken naar de leefregels thuis. Met veel 
liefde kijk ik ook nog steeds terug op haar, mede daardoor.

“Hoe zij haar eigenwaarde 
bewaakte”

Nu vinden die zangconcerten alleen plaats in mijn auto, on-
derweg naar geweldige ondernemers. Ik vind het heerlijk om 
al zingend mijn emoties los te laten. Het geloof van mijn oma 
in zichzelf, hoe zij haar eigenwaarde bewaakte, dat is mijn 
drijfveer om alles vanuit mijn hart te doen. Als ik ervaar, voel 
en reageer vanuit mijn hart, heb ik de kracht om de onderne-
mers om mij heen te helpen om hun dromen waar te maken.

Dit is het jaar waarin ik Sarah ga zien. Een mooi rond getal met 
ervaringsjaren. Ik denk met een warm gevoel terug aan mijn 
oma. Ik kijk lachend naar Sarah, geef haar een dikke knuffel 
en omarm het leven zoals het komt en gaat. Ik geniet van alle 
lieve mensen om mij heen en besef hoe mooi het is als jij mijn 
verhaal leest. Verhalen doen groeien en bloeien. Groei jij met 
me mee?
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Marina van Rossum (1971) 
is ruim dertig jaar onder-
neemster. Zij is bedenk-
ster van Blijmaker® BV 
en van Businessplanner. 
Jouw dromen en ideeën 
zet ze om in een zichtbaar 
en haalbaar plan. Samen 
groeien en bloeien is Mari-
na’s passie ten voeten uit. 
marinavanrossum.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://marinavanrossum.nl
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NAM IK NU  
NET ONTSLAG?

Jeanneke Bruning

De laatste tijd voelde het niet meer goed. Al bijna tien jaar 
werkte ik als teamleider in de zorg. Maar nu stond ik onder 
druk, ingeklemd en had niet meer het gevoel dat ik de goede 
dingen deed. Overleg met mijn manager. ‘Hoe wil je dan ver-
der, Jeanneke?’ Waar het vandaan kwam weet ik nog steeds 
niet, maar ik hoorde me zeggen: ‘Ik wil geen teamleider meer 
zijn.’ Eigenlijk was het eruit voordat ik er over nagedacht had. 
Rust en ruimte daalden op me neer. Thuis zei ik tegen mijn 
man: ‘Ik geloof dat ik mijn baan heb opgezegd.’ ‘Dat verbaast 
me niets’, was zijn reactie. Wow, had ik mijn onbehagen onbe-
wust al laten doorschemeren?

Trots zijn op de beslissing is één. Maar wat nu? Natuurlijk kan 
ik ergens anders solliciteren, maar wil ik dat? Of is dit het mo-
ment om te gaan doen wat ik het liefste wil: coachen?

Ik zoek naar vacatures als teamcoach, maar vind in de om-
schrijvingen steeds woorden als budgettair verantwoordelijk, 
langetermijnvisie uitdragen, verantwoordelijk voor perso-
neelsplanning… de lijst is onuitputtelijk. Is dit wat ik écht wil? 
Nee, dit klopt niet. Dan stap ik op een nieuwe plek in een zelf-
de schuitje.

Dan toch zelfstandig coachen? Ja, de tijd is rijp en ik ben er 
klaar voor: ik word ondernemer en zet een eigen bedrijf op als 
coach. Goodbye comfort zone! Het gevoel is enorm, de twijfel 
evenzeer. Wat versta ik eigenlijk onder coach zijn? Hoe zit het 
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met mijn drive en waarde; kan ik me van een dubbeltje tot 
een kwartje ontwikkelen? Ik, die het liefst het geven van mijn 
mening uit de weg gaat? Ik, die het moeilijk vindt om zicht-
baar te zijn? Ik, die bang is niet goed genoeg te zijn?

“Af en toe gaat het mis”

Als ik écht als coach aan de gang wil, krijg ik daar allemaal 
mee te maken en zal ik die drempels moeten nemen. Op het 
moment dat ik dit bedenk, voel ik een spanning opkomen. De 
lijst vacatures ontrolt zich voor mijn oog. Mijn gevoel, mijn lijf 
reageert. Ik word zelfstandig coach. Net zoals ik mijn baan op-
zegde, kies ik voor het nieuwe. Ik realiseer me dat ik anderen 
altijd aanmoedig met ‘Sta zelf aan het roer!’ Dan kan ik zelf 
niet achterblijven.

Maar het betekent niet dat ik alles alleen moet doen. Links 
en rechts vraag ik hulp en advies en krijg het. Ik doe dingen 
die ik heel spannend vind en af en toe gaat het mis. Daar leer 
ik van. Ik verbaas me vooral over mijn eigen stappen.

Ja, ik zit nu lekker in mijn vel. Ik heb geweldige (en dankba-
re) klanten en ik vóel me geweldig. En ik voel ook nog steeds 
die kriebel en dat verlangen dat uitdaagt en beloont. Dit is 
wat ik wil.
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Jeanneke Bruning (1963) is 
zelfstandig coach. Na jaren 
gewerkt te hebben als mu-
ziektherapeute en later als 
leidinggevende in de zorg, 
beschikt zij over een brede 
ervaring. Jeanneke’s mot-
to ‘Sta zelf aan het roer’ 
draagt zij zakelijk én privé 
uit. Haar enthousiasme, 
positiviteit en empathisch 
vermogen maken mensen 

bewust van de mogelijkheden die zij hebben. Naast het 
coachen van medewerkers en teams, is Jeanneke ook 
coach voor de Gemeente Apeldoorn en licentiehouder bij 
Rendement van Geluk. jeannekebruningcoaching.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://jeannekebruningcoaching.nl
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ZOMAAR EEN NACHT
Caro Westerdijk

Zomaar een nacht in 1993. In het donker zie ik hem naar mijn 
bed sluipen om voorovergebogen, mij aan te staren. Ik voel 
zijn blik en houd mijn adem in. Ik zweet. Dan sluipt hij weg, 
mij achterlatend in vrees en onzekerheid. En waar ik in de ja-
ren erna logeerde of naartoe verhuisde, hij wist mij altijd te 
vinden.

Ik ben altijd een onrustig persoon geweest. Vond school niet 
echt interessant tot grote wanhoop van mijn ouders want 
met een broer die moeiteloos gymnasium en universiteit 
doorliep, lag de verwachting hoog. Blij verrast riepen leraren 
in de brugklas: ‘Oh, ben jij het zusje van?’ Maar die blijdschap 
verdween snel, ik was namelijk veel liever naar die gezellige 
huishoudschool gegaan maar met havoadvies was dat een 
no-go. En wat hield ik van het leven buiten school!

Goed, ik haalde mijn mavo-, havo- en secretaressediploma, 
werkte als secretaresse en kocht een auto. Ik was negentien 
jaar. Dat vond ik niet genoeg. Het interieurstyliste-certificaat, 
het visagie- en kappersdiploma, het internationaal wijnbrevet 
en de horecapapieren volgden.

Diverse jaren, verschillende banen én drie gezonde mooie 
kinderen verder, wist ik wat ik écht wilde. Want hoe mooi zou 
het zijn om de oude koeienstal van 180 m² achter ons huis 
met uitzicht op het Gronings landschap met paarden, koei-
en en zonsondergang, om te toveren tot een uitnodigend en 
schitterend logement? Met luxe gastenkamers - uiteraard 
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verse eitjes bij het ontbijt en fraaie maaltijden bij het diner – 
en een stijlvolle vergader- annex feestruimte met een ruime 
rijbak voor paardencoaching. Ontwerpen werden opgestuurd 
en de vereiste vergunningen volgden.

Eind december 2018 trokken mijn lief en ik ons terug in Frank-
rijk om in één week het ondernemersplan en de website rond 
te breien. Werkdagen met laptops voor de grote open haard, 
afgewisseld met restaurantbezoek. Op oudejaarsavond knal-
de om middernacht de champagnefles, lanceerde ik mijn 
website, stuurde het ondernemersplan ter controle naar de 
accountant én zegde ik mijn baan op. De beste wensen.

“Ik besefte dat ik wél  
hoge cijfers kan halen”

Nog één stuk van de puzzel ontbrak; de financiering door de 
bank. Niet onbelangrijk want als dat niet zou lukken? Ik wist 
zeker dat ook dit zou lukken. Met volle overtuiging, passie, 
een dosis lef en natuurlijk enthousiasme voerde ik eind janu-
ari het gesprek bij de Rabobank. Op vrijdag 8 maart, hoe toe-
passelijk op Internationale Vrouwendag, zette ik mijn hand-
tekening onder de financiering voor de verbouwing en toen 
ging het snel. In augustus verwelkomde ik de eerste gast en 
als kers op de taart ontving ik de 9,9 Traveller Review Award 
2021. Een bijzonder moment waarin ik besefte dat ik wél hoge 
cijfers kan halen en dat ik ook goed kan leren. Op mijn manier 
en in mijn tijd. 
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Zomaar een nacht in 2021. Hij is er weer en staart mij voor-
overgebogen aan in de donkere kamer. Ik til mijn arm om-
hoog, raak hem aan en… er gebeurt niets. Mijn angst, mijn 
onzekerheid lost op, is weg. Ik ben thuis.

In alle rust genieten en op 
bourgondische wijze in de 
watten worden gelegd in 
een prachtige landelijke 
omgeving? Precies dat is 
wat de sprankelende eige-
naresse Caro Westerdijk 
(1971) voor ogen heeft: 
laat je verrassen en onder-
dompelen in de warmte 
van Hemeltjelief bij Caro 
in het pittoreske Ezinge, 

onder de rook van Groningen. Hemeltjelief bij Caro biedt 
een geheel in Franse stijl verbouwde koeienstal met twee 
luxe chambre & table d’hôtes en een stijlvolle lounge 
voor vergaderingen en feestelijke bijeenkomsten. Gast-
vrouw Caro verwelkomt je. hemeltjeliefbijcaro.nl

scan de QR-code 
voor de podcast

http://hemeltjeliefbijcaro.nl
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VERLEDEN TIJD
Lucinda Douglas

Ik pakte de dikke gekreukelde envelop met mijn handge-
schreven naam en adres van de deurmat. Een brief uit mijn 
geboorteland Zuid-Afrika. Mijn ouders waren al overleden en 
brieven ontving ik voorheen alleen van mijn moeder. Was dit 
een brief die was zoekgeraakt?

Het bleek een brief van het ANC, de heersende politie-
ke partij en het betrof een financiële tegemoetkoming voor 
‘schade’ die mijn ouders tijdens de apartheid hadden opgelo-
pen. Of ik mijn bankrekeningnummer wilde sturen. Ik ging er 
eens goed voor zitten.

Het verhaal begon te leven. Begin jaren vijftig, mijn vader - 
rond de twintig - woonde nog thuis bij zijn ouders in stadsge-
bied Parow in Kaapstad. Op een avond klopte de politie aan 
de deur. Het gezin kreeg twee dagen om te verhuizen. De po-
litie overhandigde een papiertje met een perceelnummer in 
Bellville, zo’n vijftien kilometer verderop, om een nieuw huis 
te bouwen. Want als kleurlingen mochten ze niet langer in 
een blanke wijk wonen… de apartheid was immers net offi-
cieel vastgelegd. Zonder morren pakten ze zoveel mogelijk 
huisraad en liepen die dagen heen en weer naar hun nieuwe 
woonplek. Spullen die ze niet konden meenemen, kwamen 
toe aan de nieuwe bewoners. Rechten hadden ze niet, verzet 
was zinloos.

Mijn vader en zijn vader bouwden samen een prachtig en 
degelijk huis (ze hadden het nooit eerder gedaan en het huis 
is nog steeds bewoond!) en nooit heb ik mijn vader horen kla-
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gen hoe vernederend en vreselijk die gebeurtenis was. Nooit 
heb ik hem horen afgeven op het regime of dat hij hen zou 
terugpakken. Hij vergaf, rechtte zijn rug en pakte zijn leven op 
met de instelling van de doorzetter. Ik kende dit verhaal heel 
summier en door de jaren heen heb ik de puzzelstukjes aan 
elkaar gelegd.

“Mij was niets aangedaan”

Een paar duizend euro, wat een cadeau. Die kon ik zeker - 
toen - goed gebruiken. De verleidelijke gedachte trok als een 
glimlach over mijn gezicht. Maar… slachtoffer? Mijn vader had 
zich nooit opgesteld als slachtoffer en ik voelde me ook zeker 
geen slachtoffer van wat hij had meegemaakt. Mij was niets 
aangedaan. Sterker nog, door deze gebeurtenis had ik geleerd 
om compassie te hebben, mensen te helpen en altijd opties 
te zien. Mijn vader had mij zoveel laten zien over het verschil 
maken en een doel bereiken. Compensatie? Hoe kon ik bloed-
geld accepteren? Het geld aannemen, zou betekenen dat ik 
niet vrij was, dat ik niet heb kunnen vergeven. Geld, maar 
zonder moreel kompas. En als er iets is dat mijn vader mij 
hier meegaf, is het dat je door vergeving pas vrij bent. Ik zag 
het heel duidelijk. Wat een ontroerend moment en wat een 
prachtcadeau om deze herinnering aan mijn vader te hebben. 
Daar kan geen geld in de wereld tegenop. Ik verscheurde de 
brief en wierp de snippers in de afvalbak. Ik was vrij.

Mijn vaders ‘moment of truth’ werd mijn lefmoment. Een 
beslissend moment, een moment dat in andere vormen en 
vaak onverwachts op mijn pad verschijnt. Ik ben vrij.
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Lucinda Douglas verbindt, 
schrijft en onderneemt. 
Lef, optimisme, kansen 
zien en haar vernieuwen-
de en commerciële blik 
karakteriseren haar. In-
spireren en aanmoedigen 
vormen haar levensvi-
sie. Lucinda is geboren in 
Kaapstad tijdens het apart-
heidsregime. Ze beschreef 
dat leven in haar au-

tobiografie Yes You Can Woman! met als onderti-
tel Hoe je omgaat met tegenslag bepaalt je succes. 
Lucinda is bedenker van LEFWIJF, oprichter van ELLE 
Mastermind en auteur van Smart & Savvy Leadership en 
Zo hoor je altijd JA! Empowerment door persoonlijk lei-
derschap is waar zij over spreekt. Geen slachtofferschap 
maar verantwoordelijkheid nemen. lucindadouglas.nl

http://lucindadouglas.nl
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Wil jij ook een project ondernemen met Lucinda? 
Samen met haar een LEFWIJF-project opstarten binnen 

jouw organisatie, een gezamenlijk boek schrijven of haar 
inhuren voor een optreden of empowerment training?

Stuur haar gerust een bericht: info@lucindadouglas.nl
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