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Voor woord
Betekenis: WERELDVERBETERAAR
1. Idealist
2. Maatschappijhervormer
3. Persoonsbenaming
4. Wereldhervormer

Hallo lieve lezers!
<ĞƌƐƚ͗ĞĞŶƟũĚǁĂĂƌŝŶŝĞĚĞƌĞĞŶ
Vrede op Aarde wenst. En elkaar
een Gelukkig Nieuwjaar: in goede
gezondheid! Want gezondheid, draagt
logischerwijs bij tot geluk. Maar
verrassend is… dat geluk ook bijdraagt
ƚŽƚũĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͊ĂƚĞīĞĐƚŝƐǌĞůĨƐϮ
x zo sterk.
DĂĂƌǁĞŬƵŶŶĞŶŶŝĞƚĂůƟũĚŐĞůƵŬŬŝŐ
zijn: we struikelen en vallen allemaal
wel eens. Ik weet hoe dat voelt:
ontelbare keren brak mijn hart. Maar
ik weet intussen wat je moet doen
om sterk weer op te staan. Vrede met
je ongeluk te vinden… en daarna met
hart en ziel te gaan leven!
Want ook uit onderzoek komt naar
voren, dat vooral je mentaliteit van
invloed is, op hoe gelukkig je bent.
Geluk is voor 40% maakbaar. Een
ĚƵƵƌǌĂŵĞƌĞůĂƟĞ͕ũĞǀĞƌďŽŶĚĞŶ
voelen met anderen, meedoen aan
het maatschappelijk leven en het
ďĞŶƵƩĞŶǀĂŶũĞƚĂůĞŶƚĞŶďĞǀŽƌĚĞƌĞŶ
geluk. Geluk is vooral: wat je anderen
ŐĞĞŌ͘
Doe jij op aarde wat jou vervult met
liefde… en voel je innerlijke rust?
'ĞĞŌŚĞƚ;ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐͿǁĞƌŬǁĂƚ
je doet je de juiste voldoening? Of
ben je nog steeds zoekende, hoe
jij de wereld in en om je heen kunt
verbeteren?
Dan wil ik je met DIT blad helpen,
om dat antwoord in jezelf te vinden!
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Mijn droom: mensen laten
delen in ’t Hartsdroomgevoel!
/ĞĚĞƌĞĞŶŬĞŶƚƐůĞĐŚƚĞƟũĚĞŶ͗ŵŽŽŝĞ
dromen, helpen écht, om die door te
komen.
Of, zoals een droomsponsor het
ƉƌĄĐŚƟŐǀĞƌǁŽŽƌĚĚĞ͗

Samen een wereld maken,
waarin dromen vervuld
worden!

͞KƉĞĞŶĚƌŽŽŵĚĂŐŝƐŚĞƚĂůƐŽĨũĞĞĞŶ
ŐƌŽƚĞĨĂŵŝůŝĞďĞŶƚ͘:ĞǀŽĞůƚǌŽǀĞĞů
ůŝĞĨĚĞĞŶǁĂƌŵƚĞŽŵũĞŚĞĞŶ͘ůƐŽĨ
ĞƌĞǀĞŶŚĞůĞŵĂĂůŐĞĞŶŶĂƌĞĚŝŶŐĞŶ
ǌŝũŶ͘ĂƚŝƐũƵŝƐƚŚĞƚŐĞǀŽĞůǁĂƚũĞĚĞ
ĚƌŽŵĞƌĞŶǌŝũŶĨĂŵŝůŝĞ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞ
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞĞƌĂĂŶŵĞĞǁĞƌŬĞŶŽŵĚĞ
ĚƌŽŽŵƚĞǀĞƌǀƵůůĞŶ͕ŵĞĞǁŝůŐĞǀĞŶ͘͟

/ŶƚƵƐƐĞŶƐƚĂŝŬŶŝĞƚ;ŵĞĞƌͿĂůůĞĞŶ͘/Ŭ
kom steeds meer gelijkgestemden
ƚĞŐĞŶĚŝĞŽŽŬďĞƐĞīĞŶŚŽĞŬŽƐƚďĂĂƌ
het leven is. Die ervan genieten en
niets uitstellen. Die mensen helpen
ĚŝĞŝŶŶŽŽĚǌŝũŶ͘ĂŶŐĞĞŌǌŽ͛ŶƌŝũŬ͕
onbetaalbaar gevoel… dat is de de
mooiste beloning van de hele wereld.

7 magere, 7 vette jaren

Mijn doel hier op aarde

Bijna 7 jaar geleden begon ik
vanuit dit gevoel mijn Vereniging
Hartsdromen. Een levenswerk: terwijl
dit nooit mijn hartsdroom is geweest.
Er zijn momenten dat ik denk niet
ŐĞƐĐŚŝŬƚƚĞǌŝũŶĂůƐǀŽŽƌǌŝƩĞƌĞŶ
dromencoördinator van de club!
tĂŶƚŝŬďƌĞŶŐĞƌǀĞĞůŽīĞƌƐǀŽŽƌ͘͘͘
Langzaamaan passen oude banen
niet meer, voelen sommige vrienden
zich niet meer op hun gemak bij me
en worden materiële zaken steeds
minder belangrijk. Toch blijf ik mijn
hart volgen, dromen vervullen en
bouw ik verder aan een liefdevol
ŶĞƚǁĞƌŬǀĂŶǀĞƌďŽŶĚĞŶƉĂƌƟũĞŶĞŶ
mensen. Dat is mijn passie en dát
ŐĞĞŌŝŶŚŽƵĚĞŶǀŽůĚŽĞŶŝŶŐĂĂŶŵŝũŶ
leiderschap. Om samen met mijn
leden te focussen op overvloed: zodat
we allemaal relaxter leven en ons
gelukkiger voelen.

Ik laat mensen weer geloven in hun
;ũĞƵŐĚͿĚƌŽŵĞŶ͘/ŬŐĞĞĨƉƌĂŬƟƐĐŚĞ
ƟƉƐ͘/ŬǀĞƌďŝŶĚĚĞũƵŝƐƚĞŵĞŶƐĞŶŵĞƚ
elkaar om dromen snel, zonder veel
geld te vervullen. Want hoe meer
mensen hun dromen leven, hoe
gezonder en sterker ze in de wereld
staan. Dat is waaraan ik wil bijdragen
met mijn door God gegeven talenten!
Ik koesterde eerst de oude spreuk: Als
ieder mens één ander mens gelukkig
zou maken, was de hele wereld
gelukkig. Nu weet ik beter:

Maak eerst jezelf gelukkig...
en dan volgt de hele wereld.
Warme groet uit een groot hart,

Denise Maassen/Dansende Boog
KƉƌŝĐŚƚĞƌ͕ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͕Đoördinator:
ŵĂĂƌǀŽŽƌĂůĚƌŽŵĞŶǀĞƌǀƵůůĞƌ͊
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In het Licht:

Diana van den Berg
(door dromenvervulster: Everine van der Vliet)
Op 1 november 2015 heb ik een
hartsdroom van Diane van den Berg
;ϱϵͿĞŶŚĂĂƌϴϵͲũĂƌŝŐĞǀĂĚĞƌŵĞĞ
mogen realiseren.

want hier hadden ze ook nog nooit
in gezeten... Maar omdat we de
weergoden ingeseind hadden en
het wel 16 graden was, kon het. In
hun en mijn herinnering was het een
onvergetelijke dag!

We reden over een zonovergoten
ĚŝũŬǀŝĂtĞůůĞŶ,ĞĚĞůŶĂĂƌWĞƌƌŽŶ
3 in Rosmalen, waar een jarige
Denise met partner ons hartelijk
verwelkomden. Na een lekkere
brunch was het zover: op de eerste rij
ďŝũĞĞŶŵƵǌŝŬĂůĞĮůŵŽǀĞƌŶĚƌĠZŝĞƵ͘
Vader voor het eerst in zijn leven in
de bioscoop!
Midden tussen de chemokuren in,
heb ik Diana leren kennen als een
sterke vrouw, een en al liefde en
bezorgdheid voor de ander, die eerst
eigenlijk geen idee had van wat ze zelf
nog graag zou willen! Liefdevol naar
ŚĂĂƌƉĂ͕ŽƉĞŶŚĂƌƟŐĞŶƚŽƚƚƌĂŶĞŶ
toe geroerd dat ze nu zelf eens in het
zonnetje mocht!
Maar na een uitgebreid dromenvangersgesprek, hoorden we dat ze
haar vader graag nog mee had willen
nemen naar een concert van André
Rieu. Die trad op 14 november op
in het Gelredome, maar daar had
ze de kracht niet meer voor. Dus we
bedachten voor haar, dicht bij huis,
ĞĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ͙ĞŶŬƌĞŐĞŶĚĂĂƌďŝũ
ŚƵůƉǀĂŶĚĞĚŝƌĞĐƟĞǀĂŶWĞƌƌŽŶϯ͗ŚĞƚ
culturele HART van Rosmalen!

Darina, de dochter van Diana die ons
om hulp had gevraagd, schreef later
op onze Facebookpagina:

Moeite om niet te klappen na ieder
lied omdat je het gevoel had bij een
echt concert aanwezig te zijn!
Tot slot bracht Denise met de
Hartsdroom-cabrio deze lieve mensen
weer thuis. Weer een verrassing

^ƵƉĞƌďĞĚĂŶŬƚǀŽŽƌĚĞŐĞǁĞůĚŝŐĞ
ĚĂŐǀŽŽƌŵŝũŶDŽĞĚĞƌ͊tĂƚĞĞŶ
geweldige lieve en hartelijke
ŵĞŶƐĞŶǌŝũŶũƵůůŝĞ͘ĞůŝĞĨĚĞĞŶ
ǁĂƌŵƚĞĚŝĞũƵůůŝĞŐĞǀĞŶŝƐǀŽŽƌǌŝĞŬĞ
ŵĞŶƐĞŶĞĞŶŚĞůĞǁĂƌŵĞĚĞŬĞŶŵĞƚ
ǀĞĞůƐƚĞƵŶ͘
Kanjers van Goud, dat zijn jullie:
echt waar.

ŚĂƵīĞƵƌDĂƌƚŽŶĞŶŝŬŚĂĂůĚĞŶ
ŚĂĂƌŵĞƚĞĞŶǁŝƩĞůŝŵŽŽƉŝŶŚĂĂƌ
woonplaats Kerkwijk: de eerste
verrassing voor Diana. We werden
uitgezwaaid door haar man,
dochter en kleinkinderen, die in hun
pyjamaatjes ook dolgraag even in
ĚĞǌĞĂƵƚŽǁŝůĚĞŶǌŝƩĞŶ͊
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WERELDVERBETERAAR:
JOS DAMS
'ĞďŽƌĞŶŽƉϮϰͲϬϮͲϭϵϲϵŝŶDĂĂƐƚƌŝĐŚƚ͘ĞĚĞŶŬĞƌ͕ŽƉƌŝĐŚƚĞƌĞŶǀŽŽƌǌŝƩĞƌǀĂŶ
^ƟĐŚƟŶŐƌĞĂŵƐϰzŽƵ͕ŐĞǀĞƐƟŐĚďŝũ:ŽƐŝŶ^ƵƐƚĞƌĞŶŝŶEŽŽƌĚͲ>ŝŵďƵƌŐ͘/ŶϭϵϵϮ
ŐĞƚƌŽƵǁĚŵĞƚ<ĂƌŝŶ͕ǀĂĚĞƌǀĂŶĞĞŶƚǁĞĞůŝŶŐǀĂŶϭϳ͗ZŽĚŶĞǇĞŶ>ĞƐƟĞ͘^ŝŶĚƐϵ
ũĂĂƌĨƵůůƟŵĞĂĐĐŽƵŶƚŵĂŶĂŐĞƌďŝũůĞĂƌĐŚĂŶŶĞůEĞĚĞƌůĂŶĚ͘ĐŚƚĞŽƵƌŐŽŶĚŝģƌ
met een passie voor skiën!
ĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶƌĞĂŵƐϰǇŽƵŚĂŶŐƚŶĂƵǁƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞŚŝƐƚŽƌŝĞǀĂŶ
,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶ͘Ŷů͘,ŝĞƌǀŽůŐƚŚĞƚǀĞƌŚĂĂůŚŽĞ:ŽƐĞŶŝŬĚŽŽƌůĂĂƚƐƚĞĚƌŽŵĞŶ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶƌĂĂŬƚĞŶ͊
tĂƚĮũŶ:ŽƐ͕ĚĂƚũĞŝŶƐƚĞŵĚĞŵĞƚĚŝƚ
interview op onze nu al vertrouwde
ǀĞƌŐĂĚĞƌůŽĐĂƟĞ͘ŶĚĂƚŽƉtĞƌĞůĚ
Hart Dag: ‘Dress Red Day’, zoals je
aan mij kunt zien! Want helaas zijn
hart- en vaatziektes nu doodsoorzaak
nummer 1 bij vrouwen, doordat
ze van oudsher slechte mannelijke
ŐĞǁŽŽŶƚĞƐ;ƌŽŬĞŶ͕ĚƌŝŶŬĞŶ͕
ĐŽŵďŝŶĂƟĞǁĞƌŬͲĞŶŐĞǌŝŶƐƐƚƌĞƐƐͿ
hebben overgenomen.
Ja, daar moeten wij mannen ook nog
steeds voor oppassen.
Jos: bijna zeven jaar geleden werd
door de helaas laatste droom van
jouw beste vriend Luc in Disneyland
Parijs, het zaadje geplant voor het
ŽŶƚƐƚĂĂŶǀĂŶ^ƟĐŚƟŶŐƌĞĂŵƐϰzŽƵ͘
DĂĂƌũŝũďůĞĞĨĂůƟũĚďĞǁƵƐƚĚĞ
stuurman achter de schermen.

ŬŝũŬũĞǌĞůĨƚĞƌƵŐŽƉĚŝĞƐƚŽƌŵĂĐŚƟŐĞ
periode?
In het begin wilde ik absoluut geen
ǀŽŽƌǌŝƩĞƌǌŝũŶ͕ĚĂƚŬůŽƉƚ͘/ŬŚĂĚĞĞŶ
drukke baan en mijn gezin. Marc
ĞĐŬĞƌŚĂĚĚĂĂƌǁĞůĂůůĞƟũĚǀŽŽƌ͗
die mocht van mij het gezicht zijn.
En onze snelle groei vond ik prima:
ŚĞƚǁĂƐŽŶƐĚŽĞůŽŵĞĞŶƐƟĐŚƟŶŐĄ
la Doe-een-Wens te worden, maar
dan voor volwassenen. Intussen niet
meer want we vinden onze manier
ǀĂŶǁĞƌŬĞŶƉĂƐƐĞŶďŝũĚĞŚƵŝĚŝŐĞƟũĚ
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen “zonder mensen
daarvoor te belonen” en vanwege de
steeds oplaaiende discussie rondom
beloningen van medewerkers en
bestuursleden binnen goede doelen.
Ja, die klachten hoor ik ook
steeds vaker van sponsors,
die daarom nu liever met
ŬůĞŝŶĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ
samenwerken. Maar het was dus
ook jouw kindje, waarvan ik even
pleegmoeder ben geweest?

ǌŝũŶŽƉƌĞĐŚƚĞŝŶƚĞŶƟĞƐĞŶǌĞŝĚĂƚ
hij ging werken aan zijn herstel. Hij
ging er weer voor 100% voor en uit
de eerste resultaten bleek dat ook.
dŽƚĞƌŶĂϮĄϯŵĂĂŶĚĞŶŶĞŐĂƟĞǀĞ
ƌĞĂĐƟĞƐŬǁĂŵĞŶǀĂŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĞŶ
bestuursleden.
Jullie zijn opgericht in 2010: dus
jullie bestaan dit jaar 5 jaar. Maar
door die bijna crash en moeilijke
doorstart in 2011 dus geen jubelend
jubileumjaar. Waarom heb je toen de
handdoek niet in de ring gegooid?
Dat voelde voor mij als falen en
dat was de eer van Luc te na. Ik
ben dit uit nagedachtenis aan hem
begonnen. En zakelijk had ik mijn
netwerk opengezet, we hadden
verantwoordelijkheden naar sponsors
en nog lopende dromen. Die hebben
we allemaal netjes afgehandeld,
schoon schip gemaakt en toen een
dromenstop ingelast die zeker een
half jaar duurde. Vanaf dat moment
had ik nieuwe mensen uit mijn
eigen netwerk aangetrokken die ik
100% vertrouwde en er was achter
de schermen hard gewerkt aan de
nieuwe website. Met speciale dank
aan Slampaq uit Weert.

Tot die dag, dat de door jou
aangestelde kapitein het schip op
ramkoers bracht, liet vastlopen,
verliet en wilde laten zinken... Toen
greep jij in, wist het gehavende schip
op het droge te krijgen en liet het
pas weer te water toen het volledig
hersteld was. Met een nieuwe
bemanning, en jou als kapitein. Hoe

:Ă͕ŵĂĂƌŝŬǌĂŐŵĞǌĞůĨŵĞĞƌĂůƐƐƟůůĞ
kracht en inspirator. Als ambassadeur
en meewerkend voorman. Ik vond
ŚĞƚƉƌŝŵĂĚĂƚDĂƌĐŽƉĞƌĂƟŽŶĞĞů
ŵĂŶĂŐĞƌǁĂƐĞŶŚŝũŵŽĐŚƚƉƵƩĞŶ
uit mijn netwerk. Totdat Marc zwaar
overspannen in het ziekenhuis
belandde waar ik erg van schrok. Het
was hem allemaal te veel geworden,
dus ik stelde hem voor om een stap
ƚĞƌƵŐƚĞĚŽĞŶŵĞƚĚĞƐƟĐŚƟŶŐ͘
Maar hij overtuigde mij weer van
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Wanneer is Luc overleden Jos?

Eind 2009. De precieze datum weet
ik niet meer, ik ben slecht met het
onthouden van data maar wacht: ik
ŚĞďǌŝũŶďŝĚƉƌĞŶƚũĞĂůƟũĚďŝũŵĞŝŶ
mijn portemonnee… op 7 december.
De foto die ik van hem en zijn gezin
maakte in Euro Disney staat ook op
onze folder.

Wat mooi dat je dit bij je draagt…
het raakt me om voorop een jonge
vent in te bloei van zijn leven te
zien, en dan binnenin kleurige “dag
papa ” afscheidstekeningen van zijn
3 kinderen. En je draagt ook nog
steeds het bidprentje van een collega
die verongelukt is bij je zeg je? Wat
ďŝũǌŽŶĚĞƌ͙,ĞďũĞĂůƟũĚĂůŝĞƚƐǀŽŽƌ
goede doelen willen doen?
Helemaal niet. Ik geef ook niet
snel aan de deur en zeker niet aan
betaalde collectanten. Ik vertel ze dat
ik een eigen goed doel heb en als ze
ďŝũŵŝũĞĞŶĚŽŶĂƟĞĚŽĞŶ͕ĚĂƚŝŬĚĂŶ
hetzelfde teruggeef. Al geloven ze dat
vaak niet!
Maar Luc en ik deden veel samen
naar het voetbal, een goede pot
bier drinken, genieten van het leven
ĞŶŽŶǌĞŐĞǌŝŶŶĞŶ͘tĞƉƌĂĂƩĞŶŽŽŬ
vaak over onze droom, om na ons
pensioen een camper te huren en dan
samen met onze vrouwen Route 66
te gaan volgen. En dan ineens, nog
geen 40 jaar wordt hij dodelijk ziek.
Dat was mijn moment om na te gaan
denken.
,ĞďũĞŽŽŬĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌƌĞĂŵƐϰzŽƵ
ŵŽĞƚĞŶŽƉŽīĞƌĞŶ͍

,ĞĞůǀĞĞůǀƌŝũĞƟũĚ͘dŝũĚĚŝĞŶŽƌŵĂĂů
ǀŽŽƌũĞŐĞǌŝŶŝƐ͘ŶŝŬŚĂĚĂůƟũĚĚĞ
ĂŵďŝƟĞŽŵŽŽŝƚĞĞŶĞŝŐĞŶďĞĚƌŝũĨƚĞ
beginnen: dat leek me een uitdaging.
DĂĂƌƌĞĂŵƐϰzŽƵďůĞĞŬĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞ
ƵŝƚĚĂŐŝŶŐǁĂĂƌǀĞĞůǀƌŝũĞƟũĚŝŶŐĂĂƚ
ǌŝƩĞŶ͊sĞƌĚĞƌŬƌŝũŐŝŬǀĞĞůǀƌĂŐĞŶ
om bedrijven te adviseren tegen
een vergoeding. Daar zeg ik allemaal
͞EĞĞ͟ƚĞŐĞŶ͕ŽŵĚĂƚĚĞƐƟĐŚƟŶŐŵŝũ
dierbaar is. We geven jaarlijks 10 á
ϭϮƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ,ĞƚďĞŢŶǀůŽĞĚƚũĞ
keuzes: wat doe je voor jezelf? Ik doe
wel leuke dingen hoor: ik kom net
terug van een weekje Curaçao met
mijn vrouw: heerlijk! Maar sporten?
/ŬŵĂĂŬƟũĚǀƌŝũǀŽŽƌĚĞƐƉŽƌƚǀĂŶĚĞ
kinderen, maar zelf kom ik er niet
ĂĂŶƚŽĞ͘ĂƚŝƐĚĞƌĞĚĞŶĚĂƚŝŬĂůƟũĚ
ƐƉŝĞƌƉŝũŶŚĞďĂůƐŝŬŐĂƐŬŝģŶƟũĚĞŶƐĚĞ
wintersport! Verder krijgt niemand
van de bestuursleden een vergoeding:
we betalen zelf alle onkosten.
Vrijwilligers bieden wij in sommige
gevallen reiskostenvergoeding aan
ĞŶĮŶĂŶĐŝĞƌĞŶĚŝĞŬŽƐƚĞŶǁĞůŵĞĞ
in de droom. Hoewel de meeste
vrijwilligers het weigeren: die vinden
een goed gevoel belangrijker. Al is
ŚĞƚǁĞůůĂƐƟŐĚĂƚũĞǀŽŽƌĚŝƚƐŽŽƌƚ
ŐĞǁĞůĚŝŐĞŵĞŶƐĞŶ͕ŶŝĞƚĂůƟũĚĞĞŶ
droom in de buurt paraat hebt.
Heel herkenbaar dat laatste! Van wie
krijg je de meeste steun?
Van mijn vrouw Karin, mijn kinderen
>ĞƐƟĞĞŶZŽĚŶĞǇŵĂĂƌŽŽŬǀĂŶŵŝũŶ
andere bestuursleden.
ͻ DĂƵƌŝĐĞ<ƵŝƉĞƌƐ͗ŵŝũŶƚƌŽƵǁĞ
penningmeester
ͻ ,ĞŶŬǀĂŶ'ĞůĚĞƌĞŶ͗ŵĞƚǌŝũŶ
enorme helicopterview
ͻ ZŽďĞƌƚZƵŝƚĞƌ͗ŵĞƚǌŝũŶ
rechtelijke en zakelijke kennis
ͻ ŚĂƌĞůůĞEŝũƐƚĞŶ͗ŵĞƚŚĂĂƌ
ƉŽƐŝƟĞǀĞĚƌŝǀĞŝŶŵĂƌŬĞƟŶŐĞŶ
social-media
De partners van bestuursleden zijn
ĂůƟũĚĚĞĚƵƉĞ͘ŝũŵŽĞƚĞŶƋƵĂůŝƚǇ
ƟŵĞŝŶůĞǀĞƌĞŶŽŵĚĂƚŚƵŶƉĂƌƚŶĞƌƟũĚ
ƐƚĞĞŬƚŝŶƌĞĂŵƐϰzŽƵ͘
Ik heb niet het gevoel dat ik het alleen
doe: ik krijg heel veel energie van de
mensen om me heen Bestuursleden
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Vrijwilligers en vrienden van
Dreams4you: samen vormen wij de
ƐƟĐŚƟŶŐ͘ůƐŝŬĂůůĞĞŶĂůŬŝũŬŶĂĂƌĚĞ
hoeveelheid werk en energie onze
ŽƉĞƌĂƟŽŶĞĞůŵĂŶĂŐĞƌ͗&ĂǇ>ǇŶŶ
ƐƐĞůŵĂŶŝŶŽŶƐƌĞĂŵƐϰzŽƵƐƚĞĞŬƚ͘
Echt Top!!
sĞƌĚĞƌŚĞďŝŬŶŽŐƌĞŐĞůŵĂƟŐĐŽŶƚĂĐƚ
met Rinus en Richard, de mensen van
het beginbestuur.
Is jullie doelgroep nog steeds:
volwassenen die nog maximaal 1 jaar
te leven hebben?
Ja, maar dat laten we dit jaar los: we
richten ons nu op “uitbehandeld’.
We werkten eerst met een verplichte
DĞĚŝƐĐŚĞsĞƌŬůĂƌŝŶŐǀŽŽƌĂĐĐĞƉƚĂƟĞ͕
maar een prognose geven wordt
ƐƚĞĞĚƐŵŽĞŝůŝũŬĞƌ͘ŶŵĞĞƌĚĂŶĚĞŚĞůŌ
van de aanvragers haakten daarop af,
vonden dat te confronterend. Of het
ůĞǀĞƌĚĞƟũĚǀĞƌůŝĞƐŽƉǁĂĂƌĚŽŽƌǁĞ
te laat waren om de droom nog te
vervullen. Alleen bij twijfel vragen we
er nog om.
Dat juich ik toe Jos: dat weet je! Ik
ŚĞďŽŵĚŝĞƌĞĚĞŶĂůƟũĚĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ
spoeddromen van je over te nemen:
ŽƉƟũĚǌŝũŶŝƐũƵŝƐƚŽŶǌĞŬƌĂĐŚƚ͘ŶŶƵ
de vraag die mensen jou ook vaak
zullen stellen: neem je alle ellende
niet mee naar huis?
Van de eerste twee dromen heb
ik echt wakker gelegen. Ik praat er
veel over met mijn vrouw, probeer
ŚĞƚǌĂŬĞůŝũŬƚĞǌŝĞŶŵĂĂƌƟũĚĞŶƐĞĞŶ
ŝŶƚĂŬĞŐĞƐƉƌĞŬůŽƉĞŶĚĞĞŵŽƟĞƐ
ĂůƟũĚŽƉ͘ĂƚŬŽƐƚĞŶĞƌŐŝĞ͕ŵĂĂƌĂůƐ
ĚĞĚƌŽŽŵǀĞƌǀƵůĚŝƐŐĞĞŌĚĂƚǁĞĞƌ
energie. Ik geef het dan een plekje
en denk er verder niet meer over na.
Op naar het volgende droomproject.
DĂĂƌĞŵŽƟĞŬĂŶũĞŶŽŽŝƚĂĩůŽŬŬĞŶ͕
op dit moment ben ik met een droom
bezig waarbij een alleenstaande
ŵŽĞĚĞƌŝŶŚĂĂƌƌĞƐĞƌǀĞƟũĚǌŝƚĞŶ
een pleegezin moet zoeken voor haar
7 jarig dochtertje omdat zij op heel
korte termijn gaat overlijden. Dat kan
je niet naast je neerleggen en denk
je daardoor wel even extra over wat
ŚĞƚůĞǀĞŶũĞƚĞďŝĞĚĞŶŚĞĞŌĞŶǁĂƚũĞ
eigen doelstellingen zijn.
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Doe je nog veel dromen zelf?
Veel minder dan voorheen. Elk
bestuurslid vragen we om minimaal
1/2 dromen per jaar te doen. Om
het gevoel te houden, maar ook om
zelf te kijken: werken de procedures?
Het is ook beter om zelf afstand
te houden: als bestuur moet je
beslissingen kunnen nemen met je
verstand. Maar nood breekt wet:
als er niet genoeg dromenvervullers
zijn op dat moment in een bepaalde
ƌĞŐŝŽ͕ŽĨĞƌŐĂĂƚŝĞƚƐŵŝƐ͘͘͘<ǁĞƐƟĞǀĂŶ
knippen en plakken voor mij. Maar
trouwerijen, die doe ik niet meer:
ĚĂĂƌŚĞďŝŬĞĐŚƚŐĞĞŶƟũĚǀŽŽƌ͊
Ook dát is heel herkenbaar!
Hebben jullie ook Survivors?
Mensen die overlijden sturen we
een condoleancekaart. We laten het
over aan de vrijwilliger om contact
te houden. We geven ze het advies
om niet naar uitvaarten te gaan,
maar dat is hun eigen keuze en
verantwoording.
Heb je ooit gedacht: maar nu stop ik
ermee…
Natuurlijk heb ik wel eens een
dip. Als mensen ermee stoppen
waarvan je het niet had verwacht.
EŝĞƚĂůƟũĚŽŵĚĂƚǌĞŐĞĞŶŚĂƌƚ
voor de zaak hebben, maar vaak
ǀĂŶǁĞŐĞƟũĚŐĞďƌĞŬ͘sƌŝũǁŝůůŝŐŝƐŶŝĞƚ
vrijblijvend, maar dat krijg je als je
geen bezoldiging biedt. En als er
een geplande droom niet doorgaat
omdat de dromer te ziek is. Dat is
ǀƌŝũĨƌƵƐƚƌĞƌĞŶĚǀŽŽƌĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞ
ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ͕ĚĞĨĂĐƚŽƌƟũĚŚĞďďĞŶǁĞ
niet in de hand. Daarom willen we
ook een mentor hebben voor onze
vrijwilligers, waar ze met hun verhaal
terecht kunnen. Nu vangt het bestuur
ŽĨĚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĞĞůŵĂŶĂŐĞƌĚĂƚŽƉ͘

ƵƐũĞďůŝũŌĚŝƚĚŽĞŶƚŽƚĚĂƚũĞ
doodgaat?
,ĞůĞůĂƐƟŐĞǀƌĂĂŐ͙DŝũŶĚŽĞůŝƐ͕Žŵ
het zo achter te laten, dat het zonder
mij verder kan. Daarom ben ik ook
zo blij met de mensen om me heen:
echte toppers! Als ik nu wegval, dan
weet ik zeker dat het doordraait.
Eventjes, tenminste. Want tja; zowel
jouw als mijn kracht is ook onze
valkuil. Iedereen die zich aansluit
komt binnen via jou. We doen het
samen met ons eigen dreamteam, jij
ĞŶŝŬůĞǀĞƌĞŶŐƌĂĂŐŽŶǌĞǀŽŽƌǌŝƩĞƌƐƌŽů
in... maar niemand wil hem!
Voel je je een wereldverbeteraar?

ons vrijwilligerslegioen en mijn
ƐƚĂĨ͕ǌŽŶĚĞƌŚƵŶŐĞĞŶ^ƟĐŚƟŶŐ
ƌĞĂŵƐϰzŽƵ͊
Ja, die vroeg ik aan en kreeg ik
meteen toen ik Hartsdromen
ŽƉƌŝĐŚƩĞ͘tĞĞƚũĞĚĂƚŵĞĞƌĂůƐ
2000 ‘Algemeen Nut Beogende
Instellingen’ vorig jaar zelf hun
ANBI-status hebben ingeleverd
ďŝũĚĞĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚƚŽĞŶĞƌĞĞŶ
ƉƵďůŝĐĂƟĞƉůŝĐŚƚŬǁĂŵ͍sĂŶŵŝũŵĂŐ
de controle daarop nóg strenger!
Van mij ook. Het kost elke keer bloed,
zweet en tranen om alles in orde te
hebben en aan te leveren. Maar met
de juiste mensen op de juiste plek
komt alles goed.

EĞĞ͘tĞǌŝƩĞŶĂůůĞĞŶŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͗
al vervullen we wel dromen binnen
Europa. Ik heb doelstellingen
ŐĞǌĞƚĞŶĚŝĞǀŽůŐŝŬ͘ŶĞƌǌŝũŶĂůƟũĚ
verbeterpunten: je bent nooit klaar.
ůƐƐƟĐŚƟŶŐǌŝũŶǁĞŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶ
de maatschappij, daarin worden
mensen ziek. Wij kunnen ze een
lichtpuntje bieden. We zijn een
hulpmiddel. We bieden mensen (die
ǀĂĂŬǌĞůĨŝĞƚƐŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚŚĞďďĞŶͿ
de mogelijkheid iets groots te doen
ŝŶŚĞƚůĞǀĞŶǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌ͘ŝũǌŝũŶ
zich ervan bewust dat er meer is dan
alleen voor jezelf leven: zij vinden
dat mooi, anderen een leuke dag
bezorgen.

,ĞĞŌŚĞƚǁĞƌŬĞŶǀŽŽƌƌĞĂŵƐϰzŽƵ
jouw wereld veranderd?

Maar je verbetert zo toch de wereld
om je heen?

Doe iets
in
het leven van een ander!

:Ă͘,ĞƚŵĂŶĂŐĞŶǀĂŶƌĞĂŵƐϰzŽƵ
ŚĞĞŌŵĞǁĞůŐĞŵĂĂŬƚƚŽƚǁŝĞŝŬŶƵ
ďĞŶ͘/ŬďĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞƌŐĂĂŶŬŝũŬĞŶ
naar het leven en mijn doelstellingen,
ŵĂĂƌŚĞƚŚĞĞŌŵŝũŶůĞǀĞŶŽŽŬ
ǀĞƌƌŝũŬƚ͘:ĞŽŶƚŵŽĞƚǌŽǀĞĞůƉŽƐŝƟĞǀĞ
ĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŵĞŶƐĞŶ͘ŝĞŬĞŵĞŶƐĞŶ
ǌĞƩĞŶũĞƚĞƌƵŐŽƉĂĂƌĚĞ͘/ŬŐĞŶŝĞƚŶƵ
nog meer met een grote G van elke
dag. Met een zachte G, net zoals in
dat lied van Guus Meeuwis: want ja ik
ben een Limburger.
Vandaar ook onze spreuk:

Ik vind wereldverbeteraars mensen
ĂůƐDĂƌƟŶ>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐ͕EĞůƐŽŶ
Mandela, Gandhi. Wij doen ons ding:
het vervullen van een laatste wens.
Het zou zelfs een last voor me worden
als ik het zo zou zien. Dan zou ik er
acuut mee stoppen.
Waar ben je dan het meeste trots op?

Wat ik ook heel frustrerend vind - en
ŝŬǁĞĞƚĚĂƚũŝũĚŝĞĨƌƵƐƚƌĂƟĞŵĞƚŵŝũ
deelt-, is het feit dat er zoveel voor
kinderen wordt gedaan en voor het
buitenland. Maar stel je eens voor hoe
groot de ellende en verdriet is voor een
kind dat een van zijn ouders verliest?

We kregen ooit de warme douche
van Tros Radar. Dat was een
leuke opsteker: het leverde ook
hulp op. Verder ben ik trots op
onze goede procedures en onze
ANBI-status, maar o zo trots op
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GROOTS

Muziekrubriek René: En dan hoor je...
(van hartsdromenvanger René Surminski)

Boem boem boem boem, je eigen
hartslag midden in de nacht. Het
lied: ͞dĞůůdĂůĞ,ĞĂƌƚ͟ schiet me
al luisterend naar mijn hartslag te
ďŝŶŶĞŶ͘,ĞƚƐƚĂĂƚŽƉĚĞĚĞďƵƵƚ>W
ǀĂŶdŚĞůĂŶWĂƌƐŽŶƐWƌŽũĞĐƚ͗“Tales
ŽĨDǇƐƚĞƌǇĂŶĚ/ŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͟. De
hartslag is zo nadrukkelijk aanwezig
in dit nummer. Bijna 30 jaar geleden
was dit ook mijn kennismaking met
hun muziek.
Droom binnen een droom
KƉĚĞ>WƐƚĂĂƚŽŽŬĞĞŶŶƵŵŵĞƌ
genaamd ͞ƌĞĂŵǁŝƚŚŝŶĂ
ƌĞĂŵ͘͟YƵĂƟƚĞůǌĞĞƌƚŽĞƉĂƐƐĞůŝũŬ
op twee bijzondere dromen die
laatst met elkaar verweven werden.
Hartsdromen doet een beroep
op de medewerking van familie,
vrienden, werkgevers en sponsoren.
Er is geen potje met genoeg geld
waaruit we iedere droom kunnen
vervullen. Maar we laten zien hoe
je zonder veel geld ook je dromen
kan vervullen. Denise droomt
dat: ‘families die we geholpen
hebben, weer een ander helpen”.
En pas kwam haar droom weer
uit. Een jonge moeder, Angelique,
ĚƌŽŽŵĚĞĂůũĂƌĞŶǀĂŶdĞǆĞů͘Ğ
liet haar kinderen steeds andere
ǀĂŬĂŶƟĞĂĚƌĞƐƐĞŶŬŝĞǌĞŶǁĂĂƌĚŽŽƌ
Texel iedere keer op de lange baan
ǁĞƌĚŐĞƐĐŚŽǀĞŶ͘ĞůĨƐƚŽĞŶďůĞĞŬĚĂƚ

ze nog maar 2 a 3 maanden te leven
had en ze het doktersadvies kreeg
om ‘iets leuks’ te gaan doen, werd
er een weekend Barcelona geboekt!
De kosten daar werd niet meer naar
gekeken. Maar haar eigen droom
dan…Daarom zamelden familie en
vrienden geld in om met de hulp van
Hartsdromen die ware hartsdroom
ĂůƐŶŽŐƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ŽŽƌĚĞŬŽƌƟŶŐ
en medewerking die Hartsdromen
kreeg van het hotel was er zelfs
geld over voor een goed gevulde
enveloppe met zakgeld zodat er ook
€100, -aan Hartsdromen kon worden
ŐĞĚŽŶĞĞƌĚ͘ŽĚĂƚĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
terminaal zieke jonge moeder,
&ĂƟŵĂ͕ǁĂĂƌǀĂŶĚĞĨĂŵŝůŝĞŐĞĞŶ
geld had, in datzelfde weekeinde
ŽŽŬĞĞŶŵĂŐŝƐĐŚĞǀĂŬĂŶƟĞŵĞƚŚĂĂƌ
kinderen kreeg. Bij Toverland, met
zwemparadijs: dankzij een andere
ŚĂƌƚƐĚƌŽŽŵŬŽƌƟŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ͘
Valide pad
Een ͞ZĞŽĐĐƵƌŝŶŐĚƌĞĂŵǁŝƚŚŝŶ
ĂĚƌĞĂŵ͟ zou je dit ook kunnen
noemen: dit nummer staat op
de laatste CD ͞sĂůŝĚWĂƚŚ͟. Als
hartsdroomvervuller waak je er voor
ŵĞŶƐĞŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶũĞƚĞůĂƚĞŶ
zijn. Je reikt aan, helpt, ondersteund,
en probeert zo goed mogelijk de
aanwezige familie en vrienden
de droom te laten vervullen.
Hartsdromen verbindt mensen door
SAMEN laatste dromen te vervullen.
Het zet mensen op het juiste, valide
ƉĂĚ͕ŐĞĞŌĞĞŶǌĞƚũĞŝŶĚĞŐŽĞĚĞ
ƌŝĐŚƟŶŐ͘ŶǀŽƌŵƚŚĞƚǀĂŶŐŶĞƚĂůƐ
iemand op dat pad struikelt en valt.
Stel jij je dromen uit? Wij niet
Schreef ik de laatste keer over 50
woorden voor sneeuw door een
CD van Kate Bush: wetenschappers
in Schotland hebben nu 421
woorden voor sneeuw ontdekt. Ik
blijf dromen over 50 woorden voor
geluk. Eén woord voor geluk is voor
mij ‘hond”. Ik heb pas de droom van
mijn hond Lago vervuld!

www.hartsdromen.nl

Een omhaagd losloop veldje
waar hij vrij en veilig kan rennen
ŵĞƚǌŝũŶŚŽŶĚĞŶǀƌŝĞŶĚũĞƐ͘ŽĚĂƚ
op de rest van het veld ook de
basisschoolkinderen kunnen blijven
spelen. Sociale honden, sociale
ďĂĂƐũĞƐ͕ĞĞŶĮũŶĞƌĞďƵƵƌƚŽŵŝŶƚĞ
wonen.

Het veldje is aangelegd met
vrienden, buren en de gemeente.
Het bleek ook een droom te zijn van
ĚĞǌŽƌŐďŽĞƌĚĞƌŝũ͘ĞǌŽĐŚƚĞŶĞĞŶ
ďƵŝƚĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͗ŝĞƚƐĞĞŶǀŽƵĚŝŐƐ͕
iets zinnigs. Ik voerde ineens een
“dreamteam” aan…
Maar dat was het thema van het
vorige blad!

Vlietdijk 150, 5245 RG Rosmalen, 073-6897603
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WERELDVERBETERAAR:
MIEL IN ‘T ZAND
'ĞďŽƌĞŶŽƉϭϭͲϬϵͲϭϵϱϲ͗sŽŽƌǌŝƩĞƌĞŶǀŽŽƌǀĞĐŚƚĞƌdŽƉƐƉŽƌƚĨŽƌ>ŝĨĞ͘Passies: vele sporten maar vooral Wielrennen,
ŵŽƚŽƌƌŝũĚĞŶĞŶ&ƵŶĚƌƵŶŶĞŶ͊Betekenis van de naam Miel: afgeleid van het Griekse `Kadmilos`: Beschermer, dienaar of
'ĂŵğůŝŽƐǭ͗&ĞĞƐƚĞůŝũŬ͕ŽĨǌĂĐŚƚ͕ǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ͕ŵĞĚĞĚŝŶŐĞƌǭ͘

ڈ8 september: datum van dit
hartsdroominterview
DŝĞů͗ǁĂƚĮũŶũĞǁĞĞƌƚĞǌŝĞŶŝŶĚĠ
sportgemeente van Nederland! En
ŶŽŐǁĞůŽƉũƵůůŝĞŶŝĞƵǁĞůŽĐĂƟĞĂĂŶ
de Torenallee op Strijp S, met uitzicht
op het PSV-stadion. Want sinds 15
juli zijn jullie binnen Eindhoven
verhuisd. Voldeed je kantoor aan

de Theo Koomenlaan -toch een
legendarische sportjournalist- niet
meer?
O jawel hoor: dat was groot genoeg.
Maar hier is veel meer contact met
bedrijven uit de sportwereld en dat
hebben we nodig. Dit historische
ƉĂŶĚ^y;ϭϵϭϰͿ͕ǁĂĂƌǀŽŽƌŚĞĞŶĚĞ
ŐůĂƐĨĂďƌŝĞŬǀĂŶWŚŝůŝƉƐŐĞǀĞƐƟŐĚǁĂƐ͕
ŝƐĚŽŽƌƐƉŽƌƚŵĂƌŬĞƟŶŐďƵƌĞĂƵdƌŝƉůĞ
Double omgetoverd in een centrum
ǀŽŽƌƐƉŽƌƚ͕ŵĂƌŬĞƟŶŐĞŶŵĞĚŝĂ͘,Ğƚ
is volledig gevuld met sportminded
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĚŝĞĞůŬĂĂƌǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘
Jullie zijn opgericht in 2010: dus jullie
bestaan dit jaar 5 jaar. Feestje?
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EŽƵ͕ǁĞǌŝũŶǁĞůŽĸĐŝĞĞůŽƉŐĞƌŝĐŚƚ
in 2010 maar dat was meer een
ŽƌŝģŶƚĂƟĞũĂĂƌ͘/ŶϮϬϭϭǁĞƌĚĞŶǁĞ
ĞĐŚƚĂĐƟĞĨĚƵƐŝŬĚĞŶŬĚĂƚǁĞŝŶ
2016 wel wat organiseren voor onze
ƌĞůĂƟĞƐ͘
:ĞŬŽŵƚƵŝƚĚĞĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ;ƐƉŽƌƚͿ
ŚŽĞŬDŝĞů͗ũĞĚĞĞĚŵĂƌŬĞƟŶŐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶĐŽĂĐŚƚĞ;ĞǆͲͿ
topsporters om een nieuwe carrière
op te bouwen.
Nu ga je 100% voor een goed doel.
Waarom besloot jij tot deze omslag?
WƌŝǀĠƌĂĂŬƚĞŝŬŝŶϮϬϬϵďĞǀƌŝĞŶĚŵĞƚ
Nita van Vliet. Een ex-wielrenster
(o.a. Nederlands kampioene op de
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ǁĞŐŝŶϭϵϳϳͿĞŶǌƵƐǀĂŶĚĞďĞŬĞŶĚĞ
wielrenner Teun van Vliet die ik al
ϮϬũĂĂƌŬĞŶ͘ŝũŚĂĚĞŶŚĞĞŌĞĞŶ
groot netwerk in de wielerwereld.
We kwamen op het idee om iets
maatschappelijks te gaan doen met
ons sportersnetwerk en we besloten
om met een eigen team bestaande
uit ex-profwielrenners mee te gaan
ĚŽĞŶĂĂŶĚĞĂĐƟĞ͚ůƉĞ͛,ƵĞƐ͛͘/Ŭ
werd ‘de ploegleider’ / organisator
daarvan. Naast Nita en Teun van Vliet
deden ook o.a. Michael Boogerd, Ben
Koken en Arie Hassink mee. Nita en ik
ŚĞďďĞŶƚŽĞŶŵĞƚĞĞŶĂůĚĞƐƟĐŚƟŶŐ
daarvoor opgericht, om alle gelden
die nodig waren in goede banen te
leiden. En met al in mijn achterhoofd:
dit is vast niet eenmalig. Dat was
in juni 2010 en daar kwamen we
allemaal bevlogen van terug. Niet
ǌŽǌĞĞƌĚŽŽƌŚĞƚ<t&͕ŵĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚ
contact met de mensen op de berg.

Heb je er ook dingen voor moeten
ŽƉŽīĞƌĞŶ͍
,ĞĞůǀĞĞů͘ĞŬĞƌŚĞŝĚ͕ĞĞŶďĂĂŶ͕
inkomen. Maar dat zijn materiële
zaken, die zijn minder belangrijk in
ŚĞƚůĞǀĞŶ͘/ŬǁĂƐĂůƟũĚŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌ
zingeving, en dat werd door mijn
ŽŵŐĞǀŝŶŐŶŝĞƚĂůƟũĚďĞŐƌĞƉĞŶ͘/ŬŚĞď
in mijn leven een aantal ervaringen
gehad die ik zie als leermomenten. En
ze hebben allemaal geleid tot wat ik
nu doe. Al hebben we ook best veel
tegenwind en ellende gehad met de
ƐƟĐŚƟŶŐŝŶŚĞƚďĞŐŝŶ͘DĂĂƌŚĞƚŐĂĂƚ
steeds beter: er komen meer kansen,
meer bekendheid, meer waardering.
Die doorbraak gaat er komen: ik blijf
ŐĞůŽǀĞŶŝŶŚĞƚƉŽƐŝƟĞǀĞ͘ŽŽƌǌĞƩĞŶ͕
niet opgeven. Geloven in jouw doel

in het leven. Ik heb mijn zingeving
gevonden: ik weet dat dit mijn ding is
en ga nooit meer iets anders doen!
Van wie krijg je de meeste steun?
Van Nita! En natuurlijk ook van een
aantal belangrijke vrijwilligers. Hele
ĮũŶĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞǌŝĞŶǁĂƚǁŝũĚŽĞŶĞŶ
dat ook uniek vinden. En ons contact
vind ik ook heel bijzonder. Je denkt
toch: gelukkig... er zijn meer mensen
die dezelfde keuzes maken.
Ja, heel herkenbaar allemaal…ik ben
ŶĞƚǌŽƉƌĞƫŐŐĞƐƚŽŽƌĚĂůƐũŝũ͊,ĞďũĞ
wel onderzoek gedaan naar andere
ƐƟĐŚƟŶŐĞŶǀŽŽƌǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ͍tĂŶƚ
jullie lijken je vooral te richten op
mensen met ALS.

ƵƐƚŽĞŶŝƐĚĞƐƟĐŚƟŶŐǀĞƌĚĞƌ
uitgebreid?
Ja, want we zagen wat voor een
impact bekende sporters hebben op
ǌŝĞŬĞŵĞŶƐĞŶĞŶŚƵŶŶĂĂƐƚĞŶ͘ĞǌŝũŶ
ŚĞůĞŵĂĂůǀŽůǀĂŶǌŽ͛ŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐ͕
voelen zich een dag niet ziek. Dat
wilden wij oppakken: want het geld
ǀĂŶĚĞ<t&͕ĚĂƚŐĂĂƚĂůůĞŵĂĂůŶĂĂƌ
onderzoek: daar hebben mensen die
NU ziek zijn niets aan. En iedereen
ďůĞĞŬƐƟĐŚƟŶŐĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶŶŽĞŵĞŶ
voor zieke kinderen, maar als je
vraagt naar iets voor volwassenen
krijg je geen spontaan antwoord. En
er was ook veel animo van andere extopsporters, zoals van Rob Harmeling,
Björn van der Doelen, Nicolien
Sauerbreij en Hans van Breukelen, die
later ook onze ambassadeur werd.
Maar jij bent bijna 24/7 de kar gaan
trekken: waarom?
KŵĚĂƚŝŬǌŽŽŶƚǌĞƩĞŶĚŐĞƌĂĂŬƚǁĞƌĚ
door wat we voor mensen betekenen.
ĞǁŽƌĚĞŶǌĞůĨƐŵĞƚŚƵŶǌŝĞŬƚĞǁĞĞƌ
ƌĞůĂƟĞĨŐĞůƵŬŬŝŐ͕ǌŝũŶĂĐƟĞǀĞƌ͕ďĞůĞǀĞŶ
ŵĞĞƌ͘/ŶĚĞĮŶĂůĞǀĂŶŝĞŵĂŶĚƐůĞǀĞŶ
mag je een grote rol spelen. Het is
ŽŽŬŚĞĞůŝŶƟĞŵ͗ǁĞƐƚĂĂŶŽŽŬǀĂĂŬ
ĐĞŶƚƌĂĂůƟũĚĞŶƐŝĞŵĂŶĚƐƵŝƚǀĂĂƌƚ͘
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Nee hoor, dat is niet zo. Onze grootste
groep is mensen met kanker. Maar
sinds 2013 is Derk Westenberg onze
‘ambassadeur’ geworden: hij had
ALS. Hij is zeker binnen ‘de ALScommunity’ het boegbeeld geworden
van onze campagne: ik wil NU
ůĞǀĞŶ͘ĞƌŬŚĞĞŌǀĞůĞĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ
van Topsport for Life bijgewoond
en ook veel gebruik gemaakt van
onze begeleiding. Tot op het laatst:
hij is op 29 mei 2015 overleden.
ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞĞŌŚŝũǌŝĐŚŵĞƚĂůǌŝũŶ
beperkingen ingezet om Topsport
ĨŽƌ>ŝĨĞ͚ŽƉĚĞŬĂĂƌƚƚĞǌĞƩĞŶ͕͛ŽŶĚĞƌ
andere door als gezicht te fungeren
ŽƉŽŶǌĞĚŽŶĂƚĞƵƌƐŇǇĞƌ͘ŝũŶŐƌŽƚĞ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶŚĞŝĚŵĞƚŽŶǌĞƐƟĐŚƟŶŐ
bewees hij zelfs op zijn uitvaart nog
door ons Topsport for Life teamvest te
blijven dragen…
Mensen zeggen vaak tegen mij:
Denise wat jij doet dat zou ik echt
niet kunnen: ik zou alle ellende
mee naar huis nemen. Maar bij
Hartsdromen hebben we maar een
paar weken persoonlijk contact met
mensen: jullie begeleiden mensen
maandenlang, soms jaren intensief.
En Derk is een goede vriend van jou
geworden. Kan jij daar zo goed mee
omgaan Miel?

12
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Blijkbaar. Ik ben ook wel bang om
sommige mensen te gaan verliezen,
terwijl ik nu al weet dat dat wel gaat
gebeuren. Derk ging hard achteruit
en dat was heel moeilijk om te zien.
Maar ik probeerde gewoon ook als
vriend hem zoveel mogelijk nog van
het leven te laten genieten. Dood
gaan we toch allemaal.

Wat denk je nu, elk jaar op 9-11?
Dat is de dag dat ik daaraan
terugdenk. En de Duivel zit nog steeds
in ons: kijk wat er nu weer gebeurt
in Syrië. Maar ik geloof dat we
uiteindelijk als wereldgemeenschap
de liefde wel vinden met elkaar. Dat
we met respect naast elkaar kunnen
leven. Iedereen is gelijk.

Hebben jullie ook Survivors?
ĞŬĞƌ͘tĞŚĞďďĞŶǁĂƚǌŝĞŬĞŶƵŝƚϮϬϭϬ
die genezen zijn verklaard: dan gaan
ze pas uit ons bestand.

Zie je daar een rol voor de sport in?
Ja: dat is iets wat we allemaal doen
en wat mensen kan verbroederen.

Miel: je bent deze week jarig, op een
datum die berucht is geworden: 9-11
;ϭϭƐĞƉƚĞŵďĞƌͿ͙,ŽĞǁĂƐŚĞƚŽŵŽƉ
die dag jarig te zijn?
Tja... Ik voelde op die dag wel
zoiets van: het ergste wat ik in mijn
leven heb meegemaakt, op mijn
ǀĞƌũĂĂƌĚĂŐ͍͍͍ŽǀĞĞůŚĂĂƚ͕ĚĂƚ
mensen dit elkaar aandoen… Ik heb
daar in 2001 ook nog een stukje over
in de krant geschreven.
Dus toen werd eigenlijk het zaadje
geplant, van de wereldverbeteraar?
Eigenlijk wel. Ik deed toen niets aan
vrijwilligerswerk. Nou ja wat bij de
voetbalclub; maar alleen omdat mijn
3 kinderen daar speelden!

Voel je je nu ook echt een
wereldverbeteraar?
Nou... dat vind ik zo groot klinken.
Op een kleine schaal ben ik iemand
die bijdraagt aan het goede. Ik zie
ook steeds meer mensen wakker
worden om me heen: die ook
onvoorwaardelijk iets willen doen.
Ik geloof dat ieder mens uniek is en
daarom wereldkampioen kan worden
in datgene wat zijn bestemming is.
Dus jij bent wereldkampioen in?
In andere mensen helpen in hele
ǌǁĂƌĞƟũĚĞŶ͘ĞĚĂŶďůŝũŵĂŬĞŶ͘

DĞƚĚĂŶŬĂĂŶ͗
ŚĂƌƚƐĚƌŽŽŵĨŽƚŽŐƌĂĂĨZŽďĞƌƚ<ƌŽŵ
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In herinnering:
DĂƌƟŶ^ƚŽƌŵ
^ŝŵŽŶĞ^ƚŽƌŵ

ΎϭϰͲϬϯͲϭϵϲϰ
ΎϭϲͲϬϮͲϭϵϲϲ

Ͳ
Ͳ

ΏϭϵͲϬϲͲϮϬϭϱ
ΏϬϮͲϬϴͲϮϬϭϱ

Het verhaal van: Bjorn Storm,
geboren op 30-09-2003
;ƐĂŵĞŶŵĞƚ͗>ŝŶĚĂ<ŽŽǇŵĂŶͿ
DŝũŶŶĂĂŵŝƐũŽƌŶ^ƚŽƌŵĞŶŝŬďĞŶϭϮũĂĂƌŽƵĚ͘/ŬŐĂũƵůůŝĞǀĞƌƚĞůůĞŶŽǀĞƌǁĂƚĞƌďŝũŵŝũŝŶŵŝũŶŐĞǌŝŶŚĞĞŌĂĨŐĞƐƉĞĞůĚ͘
Het begon in 2013, toen bleek dat mijn moeder heel veel en vaak pijn in haar buik had. Hiervoor is zij meerdere keren
naar de dokter geweest. Toen ik thuis kwam van het buiten spelen, toen was ik 10 jaar, kwam mijn moeder met het
nieuws dat de pijn in haar buik kwam door de kanker. Ik was hier heel erg van geschrokken, maar mijn ouders zeiden dat
ze er alles aan zouden gaan doen zodat mama weer beter zou worden.
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ĞǁĞƌĚŵĞĞƌĚĞƌĞŬĞƌĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ
in het ziekenhuis voor onderzoeken
ĞŶǀŽŽƌĞĞŶŽƉĞƌĂƟĞ͘dŽƚŽŶǌĞ
ŽƉůƵĐŚƟŶŐŬƌĞŐĞŶǁĞƚĞŚŽƌĞŶĚĂƚ
de kanker weg was. Een jaar later
ŬǁĂŵĚĞŚĞŌŝŐĞďƵŝŬƉŝũŶǁĞĞƌ
terug en moest mama weer naar
het ziekenhuis. De dokters zeiden
dat ze niks meer konden doen, maar
gelukkig wilde het ziekenhuis in Gent
ĂůůĞƐŽƉĂůůĞƐǌĞƩĞŶŽŵŵĂŵĂƚĞ
ŚĞůƉĞŶ͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶŚĞŌŝŐĞŽƉĞƌĂƟĞ͕
maar mijn mama was heel sterk.
Maart dit jaar gingen mijn ouders
terug naar Gent om de uitslag te
horen of de kanker weg was of niet.
Gelukkig was de kanker weg, wat
waren we blij. Na enkele weken bleek
de kanker toch weer terug te zijn.
Het ging steeds slechter met mama
en daarom moest ze in de Daniël den
Hoed kliniek blijven.
Omdat we wisten dat ze niet lang
meer te leven had, ben ik op het
internet gaan zoeken naar een
ƐƟĐŚƟŶŐǁĂĂƌŝŬĞĞŶǁĞŶƐǀŽŽƌ
mama in vervulling kon laten gaan.
Een limousine en een helikopter
leken me wel leuk. Op maandag 15
juni 2015 heb ik, samen met mijn
juf op school, gebeld naar Make-AtŝƐŚ͘DĂĂƌŽŵĚĂƚĚŝƚĞĞŶƐƟĐŚƟŶŐ
is voor kinderen hebben zij me het
telefoonnummer gegeven van de
Vereniging Hartsdromen. Daar kreeg
ŝŬĞŶŝƐĞĂĂŶĚĞƚĞůĞĨŽŽŶ͘ŝũǌĞŝĚĂƚŝŬ
de jongste droomaanmelder ooit was,
en dat ze het heel bijzonder vond dat
ik dit voor mijn moeder wilde doen.
Maar schrok toen ik vertelde dat het
heel snel moest... niet alleen voor
mijn moeder, maar ook omdat mijn
vader aan het eind van de week en
ŽƉĞŶŚĂƌƚŽƉĞƌĂƟĞǌŽƵŬƌŝũŐĞŶĞŶĚĂŶ
ǌĞŬĞƌϲǁĞŬĞŶƌƵƐƟŐĂĂŶŵŽĞƐƚĚŽĞŶ͘
ĞǌĞŝĚĂƚǌĞŚĂĂƌďĞƐƚĞŵĞŶƐĞŶĞƌŽƉ
ǌŽƵǌĞƩĞŶ͕ďĞůĚĞŵĞƚĞĞŶŵĞƚŵŝũŶ
vader en moeder. Die wilde graag nog
een avondje uit als gezin. En Mamma
hield van musicals.
Op woensdag 17 juni 2015 werd de
wens al vervuld! We zijn met zijn
vieren naar de musical ͚DŽĞĚĞƌŝŬ
ǁŝůďŝũĚĞƌĞǀƵĞ͛ geweest. Met de
limousine kon niet omdat er een
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speciale medische pomp voor mama
mee moest, dus vroeg Denise de
^ƟĐŚƟŶŐŵďƵůĂŶĐĞǁĞŶƐŽŵŚƵůƉ͘

Ook om toegangskaarten mee te
regelen want alle theaters zaten vol.
Samen met mama ging ik met de
ambulance mee naar het Beatrix
ƚŚĞĂƚĞƌŝŶhƚƌĞĐŚƚ͘WĂƉĂĞŶŵŝũŶ
moeders beste vriendin Linda gingen
ook mee, met de auto. Met zijn
allen gingen we naar binnen, mama
op de brancard. We werden heel
vriendelijk ontvangen. We kregen wat
te drinken, een programma boekje en
ik kreeg een zak snoep. Vervolgens
gingen we de zaal binnen en hebben
ǁĞƟũĚĞŶƐĚĞŵƵƐŝĐĂůŐĞůĂĐŚĞŶĞŶ
gehuild. Tijdens de pauze kregen we
de gelegenheid om in een aparte
ƌƵŝŵƚĞƌƵƐƟŐƚĞĞƚĞŶĞŶƚĞĚƌŝŶŬĞŶ͘

Ook hebben we wat foto’s gemaakt
ŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘ĂĂƌǁĂƐŚĞƚǁĂƚƌƵƐƟŐĞƌ
ǀŽŽƌŵĂŵĂ͘KŽŬǀĂŶĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌ
hebben we enorm genoten. Daarna
werd mama moe maar voldaan terug
ŐĞďƌĂĐŚƚŶĂĂƌŚĞƚǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͘ĞŚĂĚ
onwijs genoten van die avond, zo ook
papa, Linda en ik. We vonden het heel
ĮũŶĚĂƚĚŝƚĂůůĞŵĂĂůǌŽƐŶĞůĞŶǌŽŐŽĞĚ
voor ons geregeld was. Dit was dan
ook ons laatste uitje als gezin.
Twee dagen daarna, op vrijdag 19
juni 2015, kreeg mijn vader een
ŚĂƌƚŽƉĞƌĂƟĞ͘ŝƚŵŽĞƐƚ͕ŽŵĚĂƚ

ŚŝũŚŝĞƌĂůůĂŶŐĞƌĞƟũĚǀĞĞůůĂƐƚǀĂŶ
ŚĂĚ͘DĂĂƌŶĂĚĞŽƉĞƌĂƟĞŝƐǌŝũŶŚĂƌƚ
niet meer op gang gekomen en is
hij overleden. Mama had me het
verschrikkelijke nieuws verteld. Ik kon
niet begrijpen dat mijn vader er niet
meer was. Ik was daarom ook heel
ďŽŽƐĞŶǀĞƌĚƌŝĞƟŐ͘,ŽĞǁĞůŵĂŵĂ
ŽŽŬĞƌŐǀĞƌĚƌŝĞƟŐǁĂƐ͕ǀĞƌƚĞůĚĞǌĞ
mij dat papa voor haar de weg had
vrij gemaakt en dat hij op haar zou
wachten….
Maandag werd ik weer gebeld door
Denise, hoe ons uitje was gegaan.
Ik heb haar toen weer erg laten
schrikken, doordat ik moest vertellen
dat mijn vader overleden was. We
hadden dat wel aan Ambulancewens
doorgegeven omdat we dachten dat
ze bij elkaar hoorden, maar ze wist
van niets.
Mama wilde thuis sterven en was
daarvoor met de ambulance naar huis
gebracht. Ik kreeg een paar weken
later ineens een hele mooie brief. Van
”Dansende Boog”. Met de grootste
dromenvanger die ze had kunnen
vinden voor mij. Omdat ze niet wilde
dat ik nog meer nachtmerries zou
krijgen. En een hartvormige voor
boven het bed van mama. Om haar
ƚĞŚĞůƉĞŶ͕ƌƵƐƟŐŶĂĂƌƉĂƉĂƚĞŬƵŶŶĞŶ
ŐĂĂŶ͘ĞƐĐŚƌĞĞĨĚĂƚŵŝũŶŽƵĚĞƌƐŵĞ
de naam ‘Bjorn” hadden gegeven
omdat dat ’Beer” betekent. Omdat
een Beer heel sterk en stoer is, maar
ook heel zacht. En zij mij ook zo
sterk vond als een beer! En dat de
Amerikaanse indianen totemdieren
hadden, en de beer daar bekend
stond als een dromer. Ik heb haar
toen gebeld om haar te bedanken,
samen met Linda. ͞^ƉƌĞĞŬŝŬŵĞƚ
ĂŶƐĞŶĚĞŽŽŐ͍͕͟ zei ze door de
telefoon. ͞/ŬŚĞďŚŝĞƌĞĞŶĞĞƌǀŽŽƌ
ũĞĂĂŶĚĞůŝũŶ͘͟ Dansende Boog vroeg
hoe het met mama was, maar die
ƐůŝĞƉƚŽĞŶĂůĚĞŚĞůĞĚĂŐ͘ĞǌĞŝĚĂƚ
ze me, zodra ik 18 was, graag zou
opleiden tot dromenvervuller. Maar ik
zei dat ik niet wilde wachten tot ik 18
was, en nu kan ik misschien een soort
“ambassadeur’ voor Hartsdromen
worden!

Vlietdijk 150, 5245 RG Rosmalen, 073-6897603

12 december mag ik een maand mee
op een droomreis naar Australië, met
mijn tante: om daar familie op te
zoeken!
Mama’s beste vriendin Linda is mijn
voogd. Ik heb van jongs af aan al
geweten dat als mijn ouders niet
meer voor mij zouden kunnen zorgen,
dat ik dan bij haar en haar man Erik
en dochter Céline zou komen te
wonen. Ik woon er nu drie maanden
en voel me er helemaal thuis.

Met veel liefde en zorg van familie,
vrienden en de buurt, is mijn mama
kort daarna, zes weken na mijn
vader, op zondag 2 augustus 2015
overleden.
Ik mis mijn papa en mama heel
ĞƌŐ͘ŝũǁĂƌĞŶŚĞĞůůŝĞĨ͕ǌŽƌŐǌĂĂŵ
ĞŶƐƚŽŶĚĞŶĂůƟũĚǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞŶ

klaar. Beide hadden allebei een
ůĞǀĞŶƐŵŽƩŽ͘ŝĞǀĂŶƉĂƉĂǁĂƐ͗‘Een
dag niet gelachen is een dag niet
geleefd’. En die van mama was: ‘La
vie est belle’. Ik denk hier heel vaak
aan. Daarom geniet ik ook van leuke
dingen: ik heb een seizoenkaart voor
&ĞǇĞŶŽŽƌĚŐĞŬƌĞŐĞŶĞŶŝŬŐĂŶƵĂůƟũĚ
als ze een thuiswedstrijd hebben. En

www.hartsdromen.nl

DŝũŶŽƵĚĞƌƐǌƵůůĞŶĂůƟũĚŝŶŵŝũŶ
hoofd en in mijn hart blijven. Ik moet
ǀĞƌĚĞƌ͕ŵĂĂƌĞƌǌĂůĂůƟũĚĞĞŶƌĂŶĚũĞ
van verdriet blijven. Ik ben dankbaar
dat door de sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶ
ĞŶŵďƵůĂŶĐĞtĞŶƐ wij nog een
onvergetelijke avond hebben gehad
als gezin. De hele periode was hart
brekend en hart verwarmend.
Hart verwarmend, omdat er hele
lieve mensen in deze moeilijke
periode om ons heen zijn geweest
Ŷ,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬŚĞĞŌ
gemaakt, dat onze liefste wens –NET
KWd/:͊ͲŝŶǀĞƌǀƵůůŝŶŐŐŝŶŐ͘

Vlietdijk 150, 5245 RG Rosmalen, 073-6897603
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UIT HET HART VAN
HET BESTUUR
tĂƚŵŝũďĞƚƌĞŌďĞŐŝŶŶĞŶĚĞ
ũĂƌĞŶǀĂŶŽǀĞƌǀůŽĞĚ͘ƵƐŝŬŶŽĚŝŐĂůůĞůĞĚĞŶĞŶ
ďĞƐĐŚĞƌŵŚĞƌĞŶƵŝƚǀŽŽƌĞĞŶsĂůĞŶƟũŶƐĚĂŐĚĂƚĞ͘͘͘ŵĞƚŵŝũ͊
^ƚĞůŵĞŶŝĞƚƚĞůĞƵƌĂůƐũĞďůŝĞŌ͙ǁĂŶƚŝŬŚĞďĂůĞĞŶĨĞĞƐƚĐĂĨĠ
ŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚǀŽŽƌŽŶƐ͘ŶǁĂƌĞůŝĞĨĚĞŬĞŶƚŐĞĞŶĂĨŐƵŶƐƚ͗
ĚƵƐŶĞĞŵũĞƉĂƌƚŶĞƌ;ĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶͿŐĞƌƵƐƚŵĞĞ͊

Op zondag 14 februari viert de Vereniging Hartsdromen haar 7 jarig
bestaan met een NIEUWJAARS HIGH TEA!
en houden wij onze belangrijke ALGEMENE LEDENVERGADERING!
Datum : zondag 14 februari 2016
>ŽĐĂƟĞ ͗ WĂƌƚǇĐĞŶƚƌƵŵDŝŶŶĞďŽŽ
Rulstraat 9,

 ϰϵϬϭ>DKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ;EͿ
Tijd
: van 13.30 uur tot 17.00 uur
;DĞƚĚĂŶŬĂĂŶDĂƌĐŽDŝŶŶĞďŽŽĞŶďĞĚƌŝũĨƐĐĂƚĞƌŝŶŐƉƉğůͿ

>sŽŶĚĞƌŚĞƚŵŽƩŽ͗AFSCHEIDSFEEST… OF DOORSTART?
dŽĞůŝĐŚƟŶŐĚŽŽƌ͗>ĞŽZĞŶĚĞƌƐ͕ŚĂƌƚƐĚƌŽŽŵůŝĚĞŶƟũĚĞůŝũŬƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ
gevoelens en belevingen op het
ƉƵŶƚũĞǀĂŶŚĂĂƌƚŽŶŐŚĞĞŌůŝŐŐĞŶ͕
uitsprak en mij inspireerde om lid te
worden van haar vereniging.

ĞŶŝƐĞŽŶƚŵŽĞƩĞŝŬϰũĂĂƌĂůƐ
medelid van de Impulsgroep Den

Bosch. Gedurende deze periode
voerden wij samen met anderen
ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ͕ƟũĚĞŶƐĐĂƐĞƐ
waarin wij onze gedachten deelden.
sĂŶĂĨĚĂŐĠĠŶƐƉƌĂŬǌŝũŵŝũŽŶƚǌĞƩĞŶĚ
aan en zij vertelde mij ook over
haar Vereniging Hartsdromen. Mei
2015 lees ik dat zij een wadloop dag
had georganiseerd waar ik samen
met mijn oudste dochter aan heb
deelgenomen. De beleving van die
dag was er een die in een goede
sfeer verliep en waarbij wij genoten
hebben! En ik merkte dat Denise veel
meer was dan een dromenvervuller.
Een extraverte vrouw die haar
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Een half woord was genoeg toen
ze mij vroeg om Hartsdromen
ĞĞŶŶŝĞƵǁĞŝŵƉƵůƐƚĞŐĞǀĞŶ͘ŝũ
is een dromenkatalysator: zij kan
het verloop van gebeurtenissen
bevorderen of beslissend wijzigen,
zonder dat haar eigen energie
ǀĞƌďƌƵŝŬƚǁŽƌĚƚ͘ŝũĚĞĞůƚŚĂĂƌ
ŽƉŐĞďŽƵǁĚĞĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ǁĞƌŬƚ
ƐĂŵĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶ
ǀĞƌďŝŶĚƚ͘ŶĚĂƚŝƐŝŶŵŝũŶŽƉƟĞŬ

dé succesfactor van Hartsdromen!
ŶĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĚŝĞůĂĂƚƐƚĞ
dromen vervullen hebben vaak 2
maanden nodig en dat is voor veel
mensen in onze doelgroep TE LAAT.

Sociaal kapitaal
ĞŶŝƐĞŚĞĞŌŚĂĂƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĚŽĞů
ŐĞŚĂĂůĚ͗ǌĞŚĞĞŌďĞǁĞǌĞŶ͕ĚĂƚĞƌŽƉ
ĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐĮũŶĞĞŶďĞŚƵůƉǌĂŵĞ
mensen voor nodig zijn, om dromen
te vervullen. Geld komt op de 2e
ƉůĂĂƚƐǀŽŶĚǌŝũůĂŶŐĞƟũĚ͗ǌŝũĚĂĐŚƚĚĂƚ
nabestaanden wel lid zouden worden,
ŽĨĞĞŶƐƉŽŶƚĂŶĞĚŽŶĂƟĞǌŽƵĚĞŶĚŽĞŶ
aan Hartsdromen om zo weer nieuwe
ĨĂŵŝůŝĞƐƚĞŚĞůƉĞŶ͘,ĞůĂĂƐŚĞĞŌŶŝĞƚ
iedereen zo’n groot hart. Voor het
ǀŽŽƌƚďĞƐƚĂĂŶĞŶĚĞĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚǀĂŶ
de vereniging is er hoe je het ook
draait of keert wél geld nodig, als
investering naar de toekomst.

Denise:
geen kartrekker meer
Iedereen denkt: Denise is de
kartrekker. Een mening die ik niet
ĚĞĞů͘ŝũǁĂƐĠĠŶƐĚĞŬĂƌƚƌĞŬŬĞƌ͕
echter alles eist zijn tol en nu na
zeven jaar is haar energie bijna op.
Ik ben de mening toegedaan dat
zij het gezicht is van de Vereniging
Hartsdromen en dat zij dat ook
vooral moet blijven. Mij is gebleken
dat Denise geen mensen- en
ĨŽŶĚƐĞŶǁĞƌǀĞƌŝƐ͘ŝũŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞ
ŶĞƚǁĞƌŬĞƌĞŶŽƉĞŶƚĚĞƵƌĞŶ͘ĞŝƐ
meer een evangelist, die een goede
boodschap verspreidt.

Trouwe leden
KŶƐůĞĚĞŶĂĂŶƚĂůďůŝũŌƌŽŶĚĚĞϯϬ͗
net genoeg om onze vaste lasten
te betalen. Te weinig dus. Denise
roemt haar trouwe leden, sponsors
en donateurs en dat is terecht.
ĞŝƐĚĂŶŬďĂĂƌǀŽŽƌĂůůĞƐǁĂƚ
ŵĞŶƐĞŶĂĂŶƟũĚ͕ŐĞůĚĞŶĞŶĞƌŐŝĞ
voor Hartsdromen doen. ŝũďĞƐĞŌ
steeds meer dat het succes van
Hartsdromen alleen maar groter
wordt als het hele team groeit
en niet alleen zijzelf.ĞĞƌŬĞŶƚ
intussen dat er te weinig ware
ambassadeurs zijn onder de leden.
Veel leden zeggen enthousiast “Ja!”
tegen een verzoek om hulp en doen
hun best, maar ze voelen zich geen
eigenaar van Hartsdromen. Want
als ieder lid slechts 1 x per jaar voor
ŽŶƐŝŶĂĐƟĞǌŽƵŬŽŵĞŶ͕ĂůĚĂŶŶŝĞƚ
ondersteunt door ons kantoor, dan
had Hartsdromen niet de huidige
ĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚƐƉƌŽďůĞŵĞŶ͘

Eigenaarschap
En dat eigenaarschap bij de leden,
ĚĂƚŝƐŶƵĞŶŝƐĞ͛ƐƵůƟĞŵĞĚƌŽŽŵ͘͘͘
dus die willen we in 2016 gaan
vervullen op basis van: “Niet lullen,
maar poetsen!”. Daartoe heb ik een
beleidsplan geschreven wat ik graag
aan jullie voorleg. Om gezamenlijk
verantwoording te dragen over zowel
de leden- als fondsenwerving voor
onze vereniging en ons voortbestaan.
Ik doe dus een indringende oproep
aan alle leden, maandelijkse
ĚŽŶĂƚĞƵƌƐĞŶƐƉŽŶƐŽƌƐ͕;ŽŽŬŝŶ
ŶĂƚƵƌĂͿ͕ŽŵŽƉǌŽŶĚĂŐϭϰĨĞďƌƵĂƌŝũĞ
liefde voor Hartsdromen te tonen!

www.hartsdromen.nl

Door:
1. AANWEZIG te zijn (meld je aan
ǀŝĂŝŶĨŽΛŚĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶ͘ŶůͿ
2. Je STEMRECHT te gebruiken:
gaan we door… of stoppen we?
3. Na te denken hoe je JOUW
EIGENAARSCHAP kunt
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶĞŶŽŵǌĞƩĞŶŶĂĂƌ
daadkracht! Hoe inspireer jij
anderen, om hun dromen te gaan
leven?
4. Mijn brief bij dit blad (tevens
ĂůƐƉĚĨǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌͿŵĞƚĚĞ
ƟƚĞů͗Leef jij je dromen?
ŽŶďĂĂƚǌƵĐŚƟŐ voor jouw
vereniging te gaan verspreiden
ŽŶĚĞƌŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚĞŶ͘
Sommige echtparen/levenspartners
ǌŝũŶĂůƐĂŵĞŶůŝĚ͘,ĞƚǌŽƵĮũŶǌŝũŶ
als iedereen ook zijn partner of een
introducé meeneemt en overtuigd
van ons gezamenlijk belang? Dat
kan natuurlijk... door hem/haar
per 1 januari € 5,00 per maand
ĐŽŶƚƌŝďƵƟĞƚĞůĂƚĞŶŽǀĞƌŵĂŬĞŶŶĂĂƌ
de Vereniging Hartsdromen! IBAN:

NL 13 TRIO 0390 1873 48

NAMENS HET BESTUUR WENS IK
U ALLEN EEN JAAR VOL NIEUWE
WENSEN EN DROMEN… EN DAT ZE
VOOR U EN VOOR ONS ALLEMAAL
UIT MOGEN KOMEN!

Vlietdijk 150, 5245 RG Rosmalen, 073-6897603
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Beschermheer Herman Delwig
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Beschermheren
Jan Bouwmans en
Renee van Summeren
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Gedichtenpagina van onze hartsdroomoma:
Onze eigen Annie “MG Schmidt”Ras!
KERSTWENS 2015 EN NIEUWJAARSWENS 2016!
Tijdens de kerstdagen en de wisseling van het jaar
wenst iedereen het beste aan elkaar.
Ik zou dan ook eigenlijk willen vragen,
Dat kan toch ook jaarlijks 365 dagen?
Dan krijgt het begrip “Vrede op aarde”
voor iedereen opeens veel meer waarde.
Het is zo makkelijk om te doen,
een warme handdruk of een welgemeende zoen.
Zelfs een vriendelijke glimlach uit het hart en oprecht,
betekent vaak meer dan de woorden die je zegt.
Al gaan de maanden één tot en met elf
niet bij iedereen vanzelf,
laten we vanaf heden bij het inluiden van het nieuwe jaar
twaalf maanden aardig zijn voor elkaar.
Dan wordt iedereen een aardig mens.
Dat is wat ik het liefste wens.
Lieve groeten, Annie

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞĂĚƌĞƐ͗
Mevr. A. Ras-van Striens
Seniorencomplex Vaartland
Dillenburgersingel 9Z-309
3136 EA VLAARDINGEN

www.hartsdromen.nl
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WERELDVERBETERAARS: GERARD EN LINEKE BERENTSEN

De kortste afstand tussen mensen
is een glimlach
Op 13 juni 2006 besloten Gerard Berentsen en Lineke
^ƚĞĞŶŚƵŝƐƚŽƚŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶǁĞŶƐƐƟĐŚƟŶŐĞKƉƉĞƉƉĞƌ͊
Lineke merkte door haar werk als wijkverpleegkundige dat
“Oppeppers’ nodig zijn om het ziek zijn vol te kunnen houden.
KŵĚĂƚƚŽĞŶďĞƐƚĂĂŶĚĞǁĞŶƐƐƟĐŚƟŶŐĞŶ͚ƐůĞĐŚƚƐ͛ǁĞŶƐĞŶ
ǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚϭϴũĂĂƌǀĞƌǀƵůĚĞŶ͕ƌŝĐŚƚĞŶǌŝũǌŝĐŚŽƉĐŚƌŽŶŝƐĐŚǌŝĞŬĞŵĞŶƐĞŶǀĂŶĂůůĞůĞĞŌŝũĚĞŶ͘,ƵŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞĞŶ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĞƌǀƵůůĞŶŶƵǌŽ͛ŶϰϬƚŽƚϱϬƵůƟĞŵĞǁĞŶƐĞŶƉĞƌũĂĂƌ͘
ĞƐƚĂůůĞĞŶŝŶĚĞƌĞŐŝŽ͛ƐEŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚ͕ƵŝĚͲ,ŽůůĂŶĚĞŶhƚƌĞĐŚƚ͘DĂĂƌŝŶϮϬϭϲ͕ĂůƐǌŝũϭϬũĂĂƌďĞƐƚĂĂŶŝƐĞƌǌĞŬĞƌƌĞĚĞŶ
voor een feestje…want dan worden bijna overal in Nederland Oppeppers gegeven!
'ĞƌĂƌĚ͗ŝƐŶĂĂƐƚŽƉƌŝĐŚƚĞƌŽŽŬƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͘>ŝŶĞŬĞďůŝũŌůŝĞǀĞƌŽƉĚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ͕ŵĂĂƌǁĞƌŬƚŶĞƚǌŽŚĂƌĚŵĞĞ͘
Hoe vaker zij mensen die het keihard nodig hebben een dag kunnen laten genieten, hoe liever het hen is! Al hebben zij
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶŐƌĂĂŐĞĞŶƐƚĂƉũĞƚĞƌƵŐƚĞǁŝůůĞŶĚŽĞŶĞŶŚĞƚƐƚŽŬũĞƚĞǁŝůůĞŶŽǀĞƌĚƌĂŐĞŶĂĂŶĞĞŶũŽŶŐĞƌĞŐĞŶĞƌĂƟĞ͘

HARTSDROOMTIJDLIJN: HOE WE VERBONDEN RAAKTEN MET DEZE DROMENVERVULLERS:
ڈNajaar 2012: Ik stuur een bericht
via de website van O4all:
‘Graag zou ik met jullie gaan
samenwerken. Wij zijn goed
vertegenwoordigt in het zuiden,
en juist niet in de Randstad. Net
als jullie oprichters, heb ik in
2009 Hartsdromen opgericht om
laatste wensen te vervullen. Als
ǀĂŶŐŶĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͗ŽŽŬĚĂŶŬǌŝũũƵůůŝĞ
kan ik dat handhaven!”
ڈBegin 2013: Er komt bericht terug:
‘Beste Denise: als oprichtsters
vonden we dit mailtje in de map
van personeelszaken. Is er al contact
opgenomen? Gerard Berentsen,
ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͘dĞůĞĨŽŽŶŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ
volgen: voor samenwerking staan ze
ĂůƟũĚŽƉĞŶ͘KŽŬďůŝũŬƚKƉƉĞƉƉĞƌϰĂůů
binnenkort een vacature te hebben
voor een coördinator, en per 1
september voor een uitvoerend
ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͘'ĞƌĂƌĚŐĞĞŌĂĂŶŚĞƚ
ƌƵƐƟŐĞƌĂĂŶƚĞǁŝůůĞŶĚŽĞŶĞŶǁŝů
graag kennismaken.
ڈsŽŽƌũĂĂƌϮϬϭϯ͗KŶƚŵŽĞƟŶŐďŝũ
Gerard en Lineke thuis in Abcoude
Een warm gesprek volgt, met twee
wel zeer gelijkgestemden. Mijn
ƌĞůĂƟĞŐĞƐĐŚĞŶŬ͗ĚĞŚĂƌƚǀŽƌŵŝŐĞ
dromenvanger, wordt beantwoord
22
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ŵĞƚĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞŐůĂǌĞŶKƉƉĞƉƉĞƌͲ
appel. Ik krijg de garage te zien waar
zij jarenlang kantoor aan huis hielden.
Daarna neemt Gerard mij mee naar
het mooie kantoor waar vanuit hun
vrijwillige wensteam zich wekelijks
inzet. Een wandeling door een
natuurpark, samen met hun zwarte
labrador Branca en Boef, bezegelt
onze hartsverbondenheid.
ڈJuni 2013: Ik solliciteer formeel
ďŝũŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŶĂĂƌĚĞĨƵŶĐƟĞǀĂŶ
ƉĂƌƫŵĞͲĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ
Maar de dynamiek binnen
Hartsdromen en mijn eigen
privéleven (ik ben net, samen met
een partner een eigen zaak gestart in
sĞŐŚĞůͿƐƚĂĂƚĞĞŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŶŝĞƚƚŽĞ͘
ڈSeptember 2013:
Ook intern bij de Oppepper wordt
besloten de procedure uit te stellen.
'ĞƌĂƌĚďůŝũŌǌŝƩĞŶĂůƐŚĞƚŽƉƉĞƌŚŽŽĨĚ
van O4all. Hij en Dansende Boog
besluiten elkaar wel te gaan helpen,
om zoveel mogelijk dromen en
ƵůƟĞŵĞǁĞŶƐĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶďůŝũǀĞŶ
vervullen.
ڈVoorjaar 2014:
Als geen ander kent Gerard het
klappen van de zweep… en hoe zwaar

ĚĞƚĂĂŬǀĂŶŽƉƌŝĐŚƚĞƌĠŶǀŽŽƌǌŝƩĞƌ
ǀĂŶĞĞŶŐŽĞĚĚŽĞůƐŽŵƐŝƐ͘ĞŬĞƌ
ǀŽŽƌũĞƉƌŝǀĠůĞǀĞŶ͘ZĞŐĞůŵĂƟŐŐĞĞŌ
hij me wijze raad én de broodnodige
Oppeppers.
ڈHalverwege 2014:
het lukt zelden elkaar in levende
lijve te ontmoeten, maar Indien
nodig sturen we droomaanvragen
aan elkaar door. Na het uitkomen
ǀĂŶŽŶǌĞϭĞŚĂƌƚƐĚƌŽŽŵďůĂĚ͕ƟƉŝŬ
Gerard ook eens te gaan praten met
Uitgeverij Nolin BV.
Als verrassing word ik uitgenodigd
voor de Kerstborrel voor alle
vrijwilligers van Oppepper 4all.
dƌŽƵǁĞŚĂƌƚƐĚƌŽŽŵĐŚĂƵīĞƵƌ
Jeroen Vrijhoeven vergezelt me...
en we mogen zelfs mee op de foto!

Daar krijgen we het 1e exemplaar
overhandigd van het frisse
DĂŐĂ/EϰĂůůǀĂŶtĞŶƐƐƟĐŚƟŶŐĚĞ
Oppepper.
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ڈDecember 2014:
DROOMSAMENWERKING... en
toch te laat, voor het eerst in de
hartsdroom geschiedenis /
O4all vraagt Hartsdromen een droom
op te pakken in Limburg, omdat zij
daar geen mensen hebben.
Kim, slechts 22 jaar, al 10 jaar ziek.
tĞĞŐƚŶŽŐϯϬŬŐ͕ůĞĞŌŵĞĞƌŝŶ
dan buiten een ziekenhuis. Ook
ŬŝŶĚĞƌƐƟĐŚƟŶŐĞŶŬŽŶĚĞŶŶŽŽŝƚǀĞĞů
ǀŽŽƌŚĂĂƌĚŽĞŶ͗ĚĂĂƌǁĂƐǌĞĂůƟũĚ
ƚĞǌŝĞŬǀŽŽƌ͘ĞŝƐĚĞŵŽĞĚĂĂŶŚĞƚ
ǀĞƌůŝĞǌĞŶ͘ĞŚĞĞŌƐůĞĐŚƚƐϭǁĞŶƐ͘͘͘
ŶŽŐǌǁĞŵŵĞŶŵĞƚĚŽůĮũŶĞŶ͘/Ŭ
ben zelf als enige dromenvervuller
beschikbaar dus ga direct naar
haar toe. Ik moet haar vertellen
ĚĂƚǌǁĞŵŵĞŶŝŶŚĂĂƌĐŽŶĚŝƟĞŶŝĞƚ
mogelijk is…Haar laatste sprankje
ŚŽŽƉ;ŽƉŐĞŶĞǌŝŶŐ͍ͿǌŝĞŝŬǀĞƌǀůŝĞŐĞŶ͘
Maar heel even komt er weer een
beetje glans in haar ogen, als ik vertel
ŽǀĞƌĞĞŶƐƉĞĐŝĂůĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐŵĞƚ
ĞĞŶĚŽůĮũŶ͘,ĞŵĂĂŝĞŶ͕ǀŽĞƌĞŶ͙

ǁĞĞƌĞĞŶƚĞůĞƵƌƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌ<ŝŵͿ
kan zij er binnen een week terecht:
zodra ze uit het ziekenhuis mag.
Kim verheugt zich enorm op deze
dag... maar krijgt daags van te voren
nieuwe medicijnen en het gaat weer
helemaal mis met haar. Dit is de
ůĂĂƚƐƚĞĚƌƵƉƉĞů͘ĞǀĞƌƚĞůĚŶƵŚĂĂƌ
allergrootste wens aan haar ouders:
stoppen met vechten... want ze
doet het alleen nog voor hen. Die
toestemming krijgt ze gelukkig.

Let goed op jezelf Denise.
Je hebt er maar eentje van.

ڈKerstmis 2014:
Kim mag naar huis voor de Kerst.
>ĞŬŬĞƌǁĞĞƌŵĞƚŚĂĂƌďĞŝĚĞŬĂƩĞŶ
in haar eigen bed! Na nog cadeautjes
te hebben uitgepakt met heel haar
ĨĂŵŝůŝĞ͕ƐůĂĂƉƚǌŝũƌƵƐƟŐŝŶ͙ŚĂĂƌ
uitvaart is op Oudjaarsdag.

ڈ2015:
Gerard en ik bellen en mailen elkaar
ƌĞŐĞůŵĂƟŐĞŶǁŝƐƐĞůĞŶŶĞƚǁĞƌŬͲĞŶ
ĨŽŶĚƐĞŶǁĞƌǀŝŶŐƐƟƉƐƵŝƚ͘KŶǌĞ
wens is een voorjaarsoverleg, ik
wil dit het liefst ook met andere
ǁĞŶƐǀĞƌǀƵůůĞŶĚĞƐƟĐŚƟŶŐĞŶƐĂŵĞŶ͘
ŽĂůƐ'ĞƌĂƌĚŽŽŬǌĞŐƚ͗ůƵŬƚŚĞƚŶŝĞƚ
bij de 1 om een droom vervuld
te krijgen, dan wel bij de ander.
We hebben allemaal het zelfde
doel! Maar dit wordt door allerlei
omstandigheden uitgesteld.

In Herinnering:
Kim Achten.
ΎϮϴĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϭͲΏϮϲͲϭϮͲϮϬϭϰ
Tekst op haar rouwkaart:
Een leven lijden met veel pijn
Dat had niet de bedoeling mogen zijn
Jij hebt nu je rust gevonden
Vervoer in een Hummer-limousine er
naar toe met je beste vriendinnen?
Toch een kleine glimlach bij Kim.
DIRECT vraag ik het wensteam van
de Oppepper om hulp: zij hebben
gelukkig een overeenkomst met
ŚĞƚŽůĮŶĂƌŝƵŵǀŽŽƌĞƌŶƐƟŐǌŝĞŬĞ
mensen! Ondanks de winterstop
van het park (dus geen shows:

Ook al vervul ik al ruim 10 jaar
dromen van terminaal zieken: dit hakt
er bij mij in. En dan zijn de Oppeppers
die Gerard me stuurt, zomaar onder
een e-mail, goud waard:

/ŬǁĞĞƚ͕ǁĞďůŝũǀĞŶĂůƟũĚŵĞƚĞůŬĂĂƌ
verbonden
De pijn en het verdriet zal bij ons nog
komen
DĂĂƌũŝũŵĂŐŶƵǀŽŽƌĂůƟũĚďůŝũǀĞŶ
dromen
Mam
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ڈSeptember: geplande datum van
dit hartsdroominterview. Maar als
Gerard en Lineke het thema van dit
blad horen, weigeren ze beleefd.
En ook niemand van hun
kantoormedewerkers wil
ŐĞŢŶƚĞƌǀŝĞǁĚǁŽƌĚĞŶ͕ďĞƐĐŚĞŝĚĞŶ
als ze zijn. Gelukkig deelt hij wel hun
visie met mij… en daarin beantwoord
hij toch ruimschoots al mijn vragen
-͘ĞŐĞǀĞŶŚŝĞƌŝŶŽŽŬĂĂŶ͕ǌĞůĨĚŽŽƌ
ĞƌŶƐƟŐĞǌŝĞŬƚĞŶƚĞǌŝũŶŐĞƚƌŽīĞŶ͘
Maar toch gaan ze door met de
ƐƟĐŚƟŶŐ͗:h/^dŽŵĚĂƚǌĞĂůƐŐĞĞŶ
ander weten, hoe belangrijk het is.
Ŷ;ŶĞƚǌŽĂůƐďŝũŵŝũͿ͗ĞƌŐĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
mensen in de rij staan, om wat taken
over te nemen.

Laat je inspireren door
deze 2 mooie mensen!

Vlietdijk 150, 5245 RG Rosmalen, 073-6897603
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“Een Oppepper,
fijn om te
geven, fijn om
te krijgen”

Missie en persoonlijke visie van
Gerard & Lineke Berentsen-Steenhuis Geertsema
/ĞĚĞƌŵĞŶƐŝƐŽƉĂĂƌĚĞŽŵƚĞƚƌĂĐŚƚĞŶǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶ;ŽŶͿŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶǁĂĂƌĚĞŶƉƌŽďĞƌĞŶ
te realiseren. Dat doe je niet in enkele jaren, dat gaat stapje voor stapje en kost heel veel inspanning,
ĚŽŽƌǌĞƫŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶĞŶǀĂƐƚŚŽƵĚĞŶĚŚĞŝĚ͘DĂĂƌŽŵĚŝƚƚĞŬƵŶŶĞŶƌĞĂůŝƐĞƌĞŶĚŝĞŶũĞĞĞŶŝĚĞĂĂůƚĞŚĞďďĞŶ͕ĞĞŶƐƟƉũĞ
ŽƉĚĞŚŽƌŝǌŽŶ͕ŝĞƚƐǁĂĂƌǀŽŽƌũŝũũĞǁŝůƚŝŶǌĞƩĞŶĞŶǌĞůĨŬƌĂĐŚƚĞŶďĞƐƚĂĂŶƐƌĞĐŚƚĂĂŶŽŶƚůĞĞŶƚ͘ĂƚǁĞƌĚŝŶŽŶƐŐĞǀĂůĚĂŶ
ĚĞŽƉƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĞĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĚŝĞǌŝĐŚŝŶǌĞƚǀŽŽƌĐŚƌŽŶŝƐĐŚǌŝĞŬĞŵĞŶƐĞŶ͘,ĞƚƚŽĞǀĂů͕ĂůƐũĞĚĂƚǌŽŬƵŶƚ
ŶŽĞŵĞŶ͕ǁŝůĚĂƚǁŝũǌĞůĨŽŽŬĚŽŽƌĞƌŶƐƟŐĞǌŝĞŬƚĞŶŐĞƚƌŽīĞŶǌŝũŶ͘ĂĂƌĚŽŽƌǁĞƚĞŶǁĞĂůƐŐĞĞŶĂŶĚĞƌŚŽĞĚĂŶŬďĂĂƌŚĞƚ
ǀŽĞůƚĂůƐ;ǁŝůĚǀƌĞĞŵĚĞͿŵĞŶƐĞŶũĞŽƉŚƵŶďĞƵƌƚƚĞƌǌŝũĚĞƐƚĂĂŶ͘DŽĐŚƚũĞĞĞŶƌĞĚĞŶǁŝůůĞŶǁĞƚĞŶ͕ŵŝƐƐĐŚŝĞŶŝƐĚĂƚĚĞ
reden, wie zal het zeggen. Het leven gaat zoals het nu eenmaal gaat, met vallen en opstaan.

,ĞĞůŽŶƐůĞǀĞŶŚĞĞŌŝŶĚŝĞŶƐƚǀĂŶ
ĚŝĞĂŶĚĞƌ͕ĚĞďĞŚŽĞŌŝŐĞŵĞŶƐ͕
gestaan. Met veel voldoening hebben
wij zowel in ons werk als in ons
persoonlijke leven mensen geholpen
met opstaan en verder gaan vanuit de
gedachte dat in ieder mens de kracht
schuilt om die ander, die onze hulp
vraagt, te ondersteunen. Vraag niet
waarom wij dat doen, wij zijn slechts
een instrument van een hogere orde.
,ĞƚŬŽƐƚǁĞŝŶŝŐŵŽĞŝƚĞĞŶŐĞĞŌũĞ
vreugde, als je ergens de noodzaak en
ďĞŚŽĞŌĞǀĂŶǀŽĞůƚĞŶŝŶǌŝĞƚ͘ŽĞǁĞů
en zie niet om werd ons van huis uit
meegegeven en brengen wij dan ook
ŐƌĂĂŐŝŶĚĞƉƌĂŬƟũŬ͘

Hoe kom je tot het oprichten van
ĞĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͍tĂƚ
ĚƌŝũŌĞĞŶŵĞŶƐŽŵĚĞǌĞƐƚĂƉƚĞ
ǌĞƩĞŶ͍tĂĂƌŽŵŐĂũĞŶĂĞĞŶǀƌŽĞŐĞ
pensionering niet van al die vrije
ƟũĚŐĞŶŝĞƚĞŶ͍ůůĞŵĂĂůǀƌĂŐĞŶĚŝĞ
gaandeweg en stapsgewijs door het
leven zelf worden ingevuld. Soms zelfs
zonder eigen toedoen of medeweten
om!
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Wij zijn een kinderloos gebleven
echtpaar dat na jaren van
onzekerheid en persoonlijk verdriet
ŽŶǌĞĞŝŐĞŶƵůƟĞŵĞǁĞŶƐŵĂĂƌŶŝĞƚŝŶ
vervulling zag gaan. Wij wilden net als
alle ouders graag zorgen voor eigen
kinderen maar die te krijgen was ons

niet gegeven. Jaren van hard werken
en verwerken gaan voorbij tot we een
mogelijkheid zien om te proberen
zieke mensen een hart onder de riem
te steken. Hen een verwendag zonder
sores te bezorgen en te laten genieten
van een persoonlijke verwendag. Hun
wens wel uit te laten komen. Hen
een stukje van onze kracht te geven
om door te gaan; daaraan willen wij
beiden wel een stuk van ons leven
geven.
Niemand kan mijn leven voor mij
ŝŶǀƵůůĞŶ͘:ĞŐĞĞŌĚĂƚǁĂƚũĞ͞ĞǆƚƌĂ͟
hebt aan een ander en verwacht er
niets voor terug.

Wij vinden dat geven nog leuker is
dan ontvangen; je krijgt er iedere keer
weer een warm gevoel van als je ziet
dat je inzet wordt gewaardeerd en
beloond.
sŽĞůĞŶǁŝũŽŶƐǌĞůĨŶƵĮůĂŶƚƌŽƉĞŶ͍
ŝũŶǁŝũƚƌŽƚƐŽƉĚĞǁŝũǌĞǁĂĂƌŽƉǁŝũ
ŝŶŚĞƚůĞǀĞŶƐƚĂĂŶ͍ŝũŶǁŝũŐŽĞĚŝŶĚŝƚ
of dat? Nee beslist niet, het is maar
een woord waarachter ons gevoel
huist dat wij samen op aarde zijn en
er dus samen iets leuks van zullen
moeten maken. Hoe laten we de
aarde achter?
tĂƚŽŶƐŵŽƟǀĞĞƌƚŽŵĚŽŽƌƚĞŐĂĂŶ
is dat de opbrengst van onze inzet
precies dat oplevert wat wij voor
ŽŐĞŶŚĞďďĞŶ͕ĞĞŶůĞĞĩĂĂƌůĞǀĞŶŵĞƚ
elkaar.

Wat ik anderen op hun levensreis
toe wens is dat ieder een zinvol
bestaan mag vinden en als je denkt
het gevonden te hebben, GRIJP als je
kunt die kans vanuit de gedachte dat
ieder iets voor een ander kan doen
en je er alle baat bij hebt om je eigen
ƚĂůĞŶƚŝŶƚĞǌĞƩĞŶ͘
Wat ik onszelf toewens is dat we
gelijkgestemden mogen ontmoeten
zodat onze kracht gedeeld mag
worden.
Oppeppende groet!
Gerard & Lineke Berentsen Steenhuis
'ĞĞƌƚƐĞŵĂ
KƉƌŝĐŚƚĞƌƐKƉƉĞƉƉĞƌϰĂůů

WENSSTICHTING OPPEPPER4ALL
Hollandse Kade 13
1391 JD Abcoude
dĞů͘ϬϮϵϰͲϮϴϭϱϰϵ;ϭϭƵ͘ƚŽƚϭϲƵ͘Ϳ
DͲĂĚƌĞƐ͗ŝŶĨŽΛŽƉƉĞƉƉĞƌϰĂůů͘Ŷů
Bankrek.:NL90ABNA0527065803
www.oppepper4all.nl
ŽŵŝƚĠǀĂŶĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐ͗
Renate Dorrestein,
sŝŽůĞƚ&ĂůŬĞŶďƵƌŐ͕
Inge Diepman,
ƌůĞƩĂWŝũŶĞŶďƵƌŐ͕ĂƌƚƐ
chronische ziekten UMC,
mr. Eberhard van der Laan,
burgemeester Amsterdam,
ŵƌ͘:ĂŶĂŶĞŶ͕ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
Utrecht, Maarten Divendal,
burgemeester De Ronde Venen,
Hans Biesheuvel oprichter van
ONL Ondernemend Nederland,
WŝĞƚƌƵŝŶŽŽŐĞ͕ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
Alkmaar en
DĂƌĐĞů>Ğǀŝ͕sŽŽƌǌŝƩĞƌZĂĂĚǀĂŶ
Bestuur AMC, Universiteit van
Amsterdam.
Ğ^ƟĐŚƟŶŐŝƐE/ĞƌŬĞŶĚŶƌ͘
ϱϮϳϬϲϱϴϬϯ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŐŝŌĞŶ
ĮƐĐĂĂůǁŽƌĚĞŶǀĞƌƌĞŬĞŶĚ
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WERELDVERBETERAAR:
MIREILLE METTES
Geboren op 14-06-1967 in Amersfoort, woont in Apeldoorn.
Ontwikkelaar, directeur en eigenaar van de natuurgeneeskundige MIRDĞƚŚŽĚĞ͗ĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞŵĂŶŝĞƌŽŵŚĞƚǌĞůĬĞůĞŶĚǀĞƌŵŽŐĞŶǀĂŶŚĞƚ
ůŝĐŚĂĂŵƚĞĂĐƟǀĞƌĞŶ͘'ĞƚƌŽƵǁĚŵĞƚZĞŵĐŽ͕ŵŽĞĚĞƌǀĂŶƚǁĞĞĚŽĐŚƚĞƌƐ
van 10 en 12 jaar.
DŝƌĞŝůůĞŝƐĞĞŶǀŝƐŝŽŶĂŝƌĞŶƐƚƌĞĞŌŵĞƚĚĞǌĞĚŽŽƌŚĂĂƌ'Zd/^
ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶŵĞƚŚŽĚĞĠĠŶĚŽĞůŶĂ͗tZ>sZ͘tĂŶƚǌŝũŐĞůŽŽŌ
erin, dat wanneer wereldwijd miljoenen mensen zichzelf helen, zij
een groot verschil gaan maken in zowel hun eigen leven als dat van
anderen!
 ڈ25-09-2015: Datum van dit
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͕ůŽĐĂƟĞ͗DŝƌĞŝůůĞĞŶ
Remco’s nieuwe kantoorkamer in
Apeldoorn.
Dag Mireille: wat een gloednieuw
kantoor! Hadden jullie eerst kantoor
aan huis?
:Ă͕ǁĞǌŝƩĞŶŶƵĂŶĚĞƌŚĂůǀĞǁĞĞŬ
hier in dit kantoorpark. We groeiden
thuis echt uit onze jas. Maar ook wel
wennen dat je ’s avonds niets meer
bij de hand hebt als je ergens aan wilt
werken.
Vorig jaar maakte ik via een vriendin
kennis met jouw methode, omdat
oude nachtmerries terugkeerden.

KŶĚĂŶŬƐǀĞůĞǌĞůĬƵůƉďŽĞŬĞŶ
en trainingen in persoonlijke
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶǌĞůĩĞǁƵƐƚǌŝũŶ͘
Ze gaf me de website en zei: “Met
deze methode hoef je alleen je
beide handen te gebruiken en de
ŝŶƐƚƌƵĐƟĞǀŝĚĞŽŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞƚĞ

26

www.hartsdromen.nl

bekijken.. Gewoon doen, niet over
nadenken...” Omdat ik haar een
sterke vrouw vond ben ik er meteen
ŵĞĞďĞŐŽŶŶĞŶ͕ŽŶĚĞƌŚĞƚŵŽƩŽ͗
‘Baat het niet, dan schaadt het niet’.
Ik las dat je het hebt ontwikkeld
in 2009: het jaar waarin ik me ook
geroepen voelde om de Vereniging
Hartsdromen op te richten.
Daardoor voelde ik me meteen
met je verbonden. Ik had niet veel
lichamelijke klachten, maar hee…
een beginnende kalknagel verdween
inderdaad binnen een paar weken.
En mentaal voelde ik me enorm
sterk worden, dus ik heb meteen
een stapel van jouw visitekaartjes
gekocht, om aan mensen te kunnen
uitdelen!
De MIR-Methode is een middel,
geen doel op zich. Het is een
methode die werkt voor lichamelijke
ĞŶĞŵŽƟŽŶĞůĞŬůĂĐŚƚĞŶ͕ŶĞƚĂůƐ
die 40 andere methode die ik heb
bestudeerd. En de MIR-Methode
vindt zijn weg naar de mensen. Ik
hoor wel eens dat mensen ineens
vanuit 3 hoeken MIR-Methode
kaartjes krijgen aangereikt. Dan gaan
ze er vanzelf wat mee doen.
Je boek ‘Waarom ben ik in
Vredesnaam op Aarde” was in
de voorverkoop al helemaal
uitverkocht: je begint nu al aan een
tweede druk. Dat moet wel goed

voelen na al die jaren knokken, of
niet?

Ja, het vertrouwen wat we de
afgelopen 5 jaar hebben opgebouwd
wordt nu zichtbaar. We hebben
nu ook al 25.000 lezers op de
nieuwsbrieven: zelfs al 1400 op de
Engelse website!
Ik vond het boek zo heerlijk
ƉŽƐŝƟĞĨ͗ĞŶĚĂƚŬǁĂŵǀŽŽƌŵŝũ
op het juiste moment. Want in
de media zag je steeds meer
beelden van oorlogsgeweld en de
vluchtelingengolf naar Europa toe…
ůĚŝĞŶĞŐĂƟĞǀĞŐĞůƵŝĚĞŶĚƌƵŬŬĞŶ
mensen in hun angst. Terwijl je zoveel
ŬƵŶƚĚŽĞŶ͘ŽĞǁĂĂƌũĞŝŶŐĞůŽŽŌ
en luister naar de tegengeluiden: de
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŽƉĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞŵĂŶŝĞƌ
aan de wereld bijdragen zijn echt in
de meerderheid! In mijn boek geef ik
daar vele voorbeelden van.
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Je laat inderdaad zien hoe mensen
op een heel klein niveau al voor
ĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐŬƵŶŶĞŶ
zorgen. Door gebruik te maken van
hun eigen kwaliteiten en talenten…
en zo ook hun levensdoel vinden!
Ik heb ooit een blog geschreven:
‘Wat mensen werkelijk willen’. Dat is
helemaal niet zo ingewikkeld: mensen
willen een beetje lekker kunnen
leven. Genoeg inkomen hebben, een
eigen huis, harmonie, plezier maken...
Een gevoel van: ‘Wat hebben we het
toch goed!”
Ik merk dat ook aan de gesprekken
met de mensen die we helpen met
hun laatste dromen. Zij zeggen
vaak: jammer dat ik eerst ziek
ŵŽĞƐƚǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĚĂƚŝŬďĞƐĞŌĞ͕
ĚĂƚƟũĚŵĂŬĞŶŽŵƚĞŐĞŶŝĞƚĞŶŚĞƚ
belangrijkste is.
Dat kan ook het geluk bij een ongeluk
zijn als je kanker krijgt: die mensen en
ŚƵŶĨĂŵŝůŝĞďĞƐĞīĞŶǁĂĂƌŚĞƚůĞǀĞŶ
ĞĐŚƚŽŵĚƌĂĂŝƚ͘ŝũŚĞďďĞŶŚĞƚŐĞŚĞŝŵ
ŝŶŚĂŶĚĞŶ͘,ŽĞĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĚĂƚĞĞŶ
ziekte je dat kan brengen!
Er zijn vast zware momenten
geweest dat je het even niet meer
ǌĂŐǌŝƩĞŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶ͘tĞůŬĞ
mensen hebben je geïnspireerd
ŽŵƚŽĐŚĚŽŽƌƚĞŐĂĂŶŵĞƚĚĞŐƌĂƟƐ
verspreiding van de MIR-Methode?
Dat zijn de mensen die reageren op
mijn website. Die vertellen dat hun
migraine na jaren onder controle
is, die hun medicijnen voor hun
schildklier mogen stoppen. Mensen
die blij en dankbaar zijn dat ze weer
ontspannen kunnen werken, of
waarvan de hond geen darmklachten
ŵĞĞƌŚĞĞŌ͙'ĞǁĞůĚŝŐƚŽĐŚ͕ĂůĚŝĞ
resultaten? En natuurlijk steunt
Remco me onvoorwaardelijk: zonder
hem was er geen website geweest,
geen boek, geen vaste structuur
ǁĂĂƌďŝŶŶĞŶŝŬŵŝũŶĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚĚĞ
vrije loop kan laten gaan.
Door je openheid in je
nieuwsbrieven weet ik, dat het
ĮŶĂŶĐŝĞĞůŶŝĞƚŵĞĞǀŝĞůĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶ

jaren voor jou en je gezin. Jullie zijn
zelfs drie keer bijna failliet geweest.
ƌǀĂŶƵŝƚŐĂĂŶĚĚĂƚĞĞŶŐƌĂƟƐ
methode die mensen echt hielp
ǌŝĐŚĂůƐĞĞŶƐŶĞĞƵǁďĂůŽŽŬŐƌĂƟƐ
zou verspreiden. Ik dacht dat in het
begin bij Hartsdromen ook: want
iedereen vindt ons werk geweldig!
Maar mensen sluiten zich niet
vanzelfsprekend aan. Kunnen jullie
er nu van leven?
Ja, voor het eerst in jaren hebben we
nu voor de komende 2 maanden een
basisinkomen door het boek. En we
ŬƌŝũŐĞŶĮŶĂŶĐŝģůĞƐƚĞƵŶĚĂŶŬǌŝũĚĞ
leden van de ‘Be the MIRror’-website.
Ik heb vaak gehoord dat ik geld
ǁĞŐŐŽŽŝĚĞĚŽŽƌĚĞŵĞƚŚŽĚĞŐƌĂƟƐ
ŽƉŝŶƚĞƌŶĞƚƚĞǌĞƩĞŶ͕ŵĂĂƌŝŬǁŝůĚĞ
dat de kennis bij de mensen kwam. En
ik vond het moeilijk om geld te vragen
aan zieke mensen. Gelukkig krijgen
ǁĞǀĞĞůǀƌŝũǁŝůůŝŐĞŚƵůƉ͘ŽŚĞďďĞŶǁĞ
een gepensioneerde buurvrouw en
vrienden en kennissen die alle boeken
hebben ingepakt, gewoon in hun
woonkamers.
:ĞŚĞďƚĞƌĚƵƐŚĞĞůǀĞĞůŽīĞƌƐǀŽŽƌ
moeten bengen… en je gezin ook?
ĞŬĞƌ͘tĞŚĞďďĞŶǀĞĞůŐĞůĚŐĞůĞĞŶĚ͕
ŐĞůƵŬŬŝŐǁĞůŝŶƚƵƐƐĞŶǁĞĞƌĂĩĞƚĂĂůĚ͘
Tweedehandskleding kopen, zuinig
leven en mijn geld uitgeven aan
mensen die de MIR-Methode nodig
hadden vond ik niet zo erg. Maar dit
voorjaar werkte ik keihard aan mijn
boek, vijf dagen per week en toen zei
mijn jongste dochter; ͞DĂŵĂ͕ŝŬǀŝŶĚ
ŚĞƚŶŝĞƚůĞƵŬĚĂƚũĞǌŽǀĞĞůĂĂŶũĞďŽĞŬ
ǁĞƌŬƚ͙͟ Dat was echt moeilijk voor
me, maar mijn boek moest af! Nu
werk ik halve dagen en kan daardoor
de kinderen weer uit school halen.
Heerlijk vind ik dat: het maakt me
heel gelukkig!
Staan je kinderen ook achter de
MIR-Methode?
:ĂŚŽŽƌ͘ĞŶĞŵĞŶŬĂĂƌƚũĞƐŵĞĞǀŽŽƌ
de juf op school, of voor de moeder
van een vriendinnetje. Maar om
hen te beschermen gebruik ik mijn
ŵĞŝƐũĞƐĂĐŚƚĞƌŶĂĂŵ͗DĞƩĞƐ͘
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Er wordt vaak gezegd, dat mensen
niet meer op de barricades gaan
voor een betere wereld, zoals in
de jaren ’60. Maar uit jouw boek
blijkt dat er juist ENORM veel
wereldverbeteraars, veranderaars en
bruggenbouwers zijn!
Het speelt zich nu af op het internet:
ĚĂƚŝƐŚĞƚŶŝĞƵǁĞƌĞǀŽůƵƟĞƉůĂƞŽƌŵ͘
Dat zorgt voor meer bewustwording,
daar kunnen mensen de waarheid
naar buiten brengen!
DĂĂŬũĞŶŽŐǁĞůƟũĚ;ĞŶǁĂƚŐĞůĚͿ
vrij voor JOUW Hartsdromen
Mireille?

Ik heb een paar dagen geleden een
van mijn meisjesdromen vervuld! Als
ŬŝŶĚǁŽƵŝŬĂůƟũĚŽƉďĂůůĞƚŵĂĂƌŚĞƚ
kwam er niet van, omdat ik ook al
vroeg heel lang was. Maar mijn hele
kamer hing vol met balletposters.
Toen ik 15 jaar geleden zwanger
was van mijn 1e dochter ontstond
mijn wens: ik wilde zo graag achter
de schermen kijken bij het ballet.
Maar ik had de afgelopen jaren
natuurlijk geen geld om naar
balletvoorstellingen te gaan. Maar ik
ontdekte dat je voor een klein bedrag
per jaar vriend kon worden van het
EĂƟŽŶĂůĞĂůůĞƚ͕ĞŶĚĂŶϭŬĞĞƌĞĞŶ
training bij mocht wonen.
Echt: ik ben er nog vol van. Die
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞ͕ĚŝĞĨŽĐƵƐ͘ŝĞ
spiercontrole en… Nu, 5 dagen later,
dansen de beelden nog op mijn
netvlies. Je mocht geen foto’s maken
dus ik heb alles opgeschreven: tot in
het kleinste detail. Tot de pleisters om
de tenen. Alleen al het gevoel om door
ĚĞĂƌƟĞƐƚĞŶŝŶŐĂŶŐƚĞŵŽŐĞŶůŽƉĞŶ͘͘͘
En dan die live pianomuziek erbij.
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Het was gewoon ontroerend: heb het
ervaren als een heel groot cadeau aan
mezelf. Om dát te mogen beleven,
geweldig!

ik toch nog een uur van de training
kunnen meemaken. Een van de
indrukwekkendste uren van mijn
leven.

Dus in jouw beleving is je
jeugddroom vervuld, ook al danste je
zelf niet?
ďƐŽůƵƵƚ͊/ŬŐŝŶŐƟũĚĞŶƐĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ƐƚĞĞĚƐƌĞĐŚƚĞƌŽƉǌŝƩĞŶŵĞƌŬƚĞŝŬ͕
ik kwam heel dicht bij die ervaring.
DĂĂƌĚŝĞƐƚĂƉǌĞƩĞŶ͘͘͘ĞŶŚĞƚŐŝŶŐ
ook bijna niet door! Ik ging met de
trein van Apeldoorn naar Amsterdam
en in Amersfoort roepen ze opeens
om: “De trein gaat niet verder: u
moet met bussen via Utrecht.” ‘Dat
was ’t dan, dacht ik.. daar gaat mijn
droom! Ik had tranen in mijn ogen en
was bijna teruggereisd, want ik zou
een half uur te laat komen en dan
ŵĂŐũĞŽĸĐŝĞĞůĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐƐǌĂĂůŶŝĞƚ
meer in. Maar ik ben toch gegaan
ĞŶƚƌŽĨĞĞŶŶŝĞƵǁĞƉŽƌƟĞƌĚŝĞĚĞ
regels nog niet zo goed kende. Met
een rood hoofd liep ik langs de
dansers en nam ik plaats. Toen heb

Als het een echte, zuivere droom
is werkt alles mee: dat ervaar ik
wekelijks Mireille. En ik hoor dat dat
zo is bij jou, dus misschien was die
treinstoring een test? Om te zien hoe
graag je het wilde?
Ja, ik een gever die mag leren
ontvangen! Vroeger had ik last van
het Hulpverlenerssyndroom: iedereen
willen helpen. Tegenwoordig weet
ik dat het belangrijk is dat je de
verantwoording ook bij mensen zelf
legt en ook GOED voor jezelf zorgt.
Wat heb je nodig? Is dat een tuin of
heb je aan een balkon genoeg? Hoe
zorg je goed voor jezelf? Ik heb een
heerlijk ligbad. Dat is mijn plek waar
ik me kan terugtrekken, mijn energie
kan opschonen en zaken overdenken.
Daar mag ik nooit op bezuinigen.

Heel herkenbaar: ik heb in 2012
;ŚĞƌͿŽŶƚĚĞŬƚĚĂƚŝŬŚŽŽŐŐĞǀŽĞůŝŐ
ben, dat ik dat geblokt had als kind,
ƵŝƚǌĞůĩĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͙ĞŶƚŽĞŶďĞŶ
ik langzaamaan beter voor mezelf
dan voor anderen gaan zorgen.
Vastbesloten om het tot mijn
KRACHT te gaan maken, niet meer
mijn handicap.
Het gaat inderdaad om een diepere
laag: het jezelf zo waard vinden, dat
je goed voor jezelf zorgt. Kijk maar
ĞĞŶƐŶĂĂƌĚĞĮůŵ͚d,d^ƵŐĂƌĮůŵ͛͘
Dan wil je echt geen suiker meer. Er
is zoveel kennis moet je weten… En
het komt bij de burgers vandaan! Ik
denk dat mensen met kanker (als ze
ĚĞĞŶĞƌŐŝĞǌŽƵĚĞŶŚĞďďĞŶͿŚĞĞůǀĞĞů
zouden kunnen betekenen: want die
snappen het!
Helaas niet allemaal Mireille. Ik zie
gelukkig ook bij onze hartsdromers
steeds meer survivors en mensen
die veel bewuster en dankbaarder in
het leven staan dan daarvoor. Maar
bij de mensen die ‘genezen’ worden
ǀĞƌŬůĂĂƌĚĞŶŚƵŶŽƵĚĞůĞĞĨƐƟũůŶŝĞƚ
veranderen…
Maar nu de Hamvraag... vind je jezelf
een wereldverbeteraar?
JA! Op alle fronten: ik kan het gewoon
niet laten. En daar zit er nog 1!
;/ŬƌŝĐŚƚŵĞŶƵƚŽƚŚĂĂƌŵĂŶZĞŵĐŽ͕
ĚŝĞĚĞŚĞůĞƟũĚŚĞĞŌǌŝƩĞŶǁĞƌŬĞŶ
ĂĐŚƚĞƌĞĞŶŐƌŽŽƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐĐŚĞƌŵͿ͘
Is dat zo Remco?
Remco: Nou…. Ik zou dat zelf niet
zeggen. Vind dat ik mezelf dan zo op
een voetstuk plaats.
Mireille: Toch is hij degene die thuis
het afval scheidt, en voor biologische
voeding zorgt.
Remco: Dat doen zoveel mensen.
Mireille steekt echt haar nek uit. Daar
kunnen mensen op schieten, dat is
zo makkelijk, zeker in Nederland. Kop
boven het maaiveld? Hup: eraf. Toch
ĚƵƌŌǌŝũĚĂƚ͘ĂƚǀĞƌŐƚŵŽĞĚĞŶĚĂƚ
vind ik super.
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Mireille: Ik kan geen
wereldverbeteraar zijn als
ik hem niet achter me had
als ondersteuner. Want er is
veel venijn: terwijl mensen
geen idee hebben wat we aan
ǁĞƌŬǀĞƌǌĞƩĞŶ͕ǁĂƚŚĞƚŵŝũ
ŬŽƐƚ͘ĞǁŝůůĞŶƚŽĐŚŐƌĂĂŐŽƉ
fouten wijzen. Voor mij is het
belangrijk te blijven focussen
op wat ik allemaal GOED doe.
Ik ben maar een mens… maar
samen staan we sterk! Oh, en
er is ook nog een materiële
wens van me uitgekomen!
Ik wilde mooie ecologische
schoenen en na 3 maanden
heb ik ze eindelijk gevonden.
Van: “El Naturalista”. Ik wil een
voorbeeld zijn. Ik moet mijn
methode zelf voorleven vind ik.

Be the MIRror!
www.hartsdromen.nl
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De bucketlist van…

Hartsdroomfondsenwerver
Fred Moolenaar (53)
DŝũŶŶĂĂŵŝƐ&ƌĞĚDŽŽůĞŶĂĂƌĞŶŝŬďĞŶŽƉϮϳŽŬƚŽďĞƌϱϯũĂĂƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘Ăƚ
heb ik toch maar weer mooi gehaald… want in september vorig jaar kreeg ik te
horen dat ik nog maar een paar maanden te leven had. Daar sta je dan! Denk
je alles goed voor elkaar te hebben, getrouwd, 2 lieve volwassen kinderen, een
baan, een eigen bedrijf……. Weg alle mooie plannen voor de toekomst. Gelukkig
ƐůŽĞŐĞŶĚĞĐŚĞŵŽ͛ƐĂĂŶĞŶŝŶũĂŶƵĂƌŝŬƌĞĞŐŝŬƚĞŚŽƌĞŶĚĂƚŝŬŶŽŐǁĂƚĞǆƚƌĂƟũĚŚĂĚŐĞŬƌĞŐĞŶ͘/ŬďĞŶďůŝũĚĂƚŝŬĂůƟũĚƚĞŶ
volle geleefd heb, en nog.

Want wat is nu zekerheid in het leven?
Ik ben geboren in Eindhoven, in
1962. Thuis hoorde ik: “Als je iets wil,
dan moet je er ook voor werken”.
Ik had al vroeg bijbaantjes. Op de
dag dat ik 18 werd kon ik een motor
kopen.! Dan gaat er echt een wereld
voor je open: met vrienden naar
de camping, eerst gingen we in
Luxemburg feesten maar eigenlijk lag
heel Europa aan je voeten.
Op mijn 20e ben ik getrouwd: met
Trudy. De eerste 7 jaar hebben we
samen genoten van het leven zonder
kinderen. Daarna hebben we samen
een huis gekocht. In 1989 werd onze
dochter geboren, in 1991 onze zoon.
Ik werkte bij Philips, een bedrijf in
voicerecorders en alarmunits. Maar
ĚŽŽƌĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐůĂŐďŝũWŚŝůŝƉƐ
zou ik ontslagen worden. Als laatste
erin, als 1e eruit: dat had ik al eerder
meegemaakt dus ik besloot niets af te
wachten. In 1991 begon ik mijn eigen
bedrijf MDM, Moolenaar Design
Nederland. Maar ik mocht toch
blijven in mijn baan en combineerde
dit tot 2000 met mijn eigen bedrijf.
,ĞƚǁĂƐŝŶĚŝĞƟũĚŽŶŐĞŬĞŶĚ͗
een techneut in de verkoop van
beveiligingscamera’s.
In 2000 nam ik ontslag. De reden
daarvoor? Het overlijden van mijn
overbuurman Jan. Net zo oud als ik,
ĚĞĞĚŚĞƚǌĞůĨĚĞǁĞƌŬďŝũWŚŝůŝƉƐ͘EĞƚ
terug van een reis naar de USA en
30
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ineens een hartaanval. Toen dacht ik:
wat is nu zekerheid in het leven? Ik
ben ooit met niks begonnen. Ook al
zouden we alles kwijtraken: dan kost
het misschien 3 jaar en dan zijn we er
weer bovenop.
Ik besloot om 100% voor mijn bedrijf
MDM Security te gaan, via een
ĐŽƂƉĞƌĂƟĞ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚ Trudy. Ik de
ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ͕ǌŝũĚĞƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ͘
We leverden beveiligingssystemen.
De eerste 10 jaar hadden we
ĞĞŶŐŽĞĚůĞǀĞŶ͘&ŝŶĂŶĐŝĞĞůǁĂƐ
het geen vetpot, maar ik lijd aan
een ‘Schorpioenenkwaal”: mijn
genoegdoening zit in het anderen
kunnen helpen door oplossingen te
bieden. Dat is voor mij belangrijker
dan het prijskaartje. Maar in 2012
ŬƌĞŐĞŶǁĞǀĞĞůĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞƵŝƚ
ŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͘DŝŶĚĞƌĮŶĂŶĐŝģŶ
betekende ook dat ons huwelijk
onder druk kwam te staan.
Op mijn 50e zocht ik weer een
baan en kreeg een jaarcontract,
als vertegenwoordiger bij AMGA.
Tot in april 2014 het faillissement
werd uitgesproken. Gelukkig had ik
toen nog mijn eigen bedrijf! En via
mijn netwerk had ik zo weer een
baan bij een ander... en toen besloot
de curator tot een doorstart en er
mochten 2 man mee- en daar zat
ŝŬďŝũ͊DĂĂƌŝŬŚĂĚĂůĞĞŶǀĂŬĂŶƟĞ
gepland.

KƉǀĂŬĂŶƟĞŝŶ^ŝĐŝůŝģŬƌĞĞŐŝŬ
moeite met eten. Maagzweer:
waarschijnlijk stress denk je dan. Het
bleek slokdarmkanker. Mijn vader
was 4 jaar eerder aan endeldarm
ŬĂŶŬĞƌŽǀĞƌůĞĚĞŶ͘ŝũŶƚǁĞĞĚĞǀƌŽƵǁ
aan leverkanker. Mijn moeder had
(nadat ze al gescheiden was van mijn
ǀĂĚĞƌͿďŝũŶĂϭ͕ϱũĂĂƌĚĞǌŝĞŬƚĞǀĂŶ
Kahler gehad. Uiteindelijk is ze aan
longontsteking overleden.
Mijn vader was voor mij een
voorbeeld hoe je geen afscheid van
het leven moet nemen. Hij duwde
iedereen weg, zei steeds: Ik wil
dood, ik wil euthanasie en werd heel
eenzaam.
8 september 2014 hoorde ik het
slechte nieuws: een week later
zat ik aan de chemo. Mijn verdriet
over het verlies van het leven, was
vooral omdat ik het zo erg vond
voor de mensen om me heen. Begin
november zijn we dus met het gezin
ĞŶŵŝũŶŚĂůĩƌŽĞƌ;ŽŵĚĂƚŵŝũŶǀĂĚĞƌ
ǁĂƐŚĞƌƚƌŽƵǁĚͿŶĂĂƌ>ĂŶǌĂƌŽƚĞ
gegaan. Hij is pas 27: het zou mijn
zoon kunnen zijn. Na het overlijden
ǀĂŶǌŝũŶŵŽĞĚĞƌŚĞĞŌŚŝũŽŽŬďŝũŽŶƐ
in huis gewoond. Daar vond hij rust,
gezelligheid en gemoedelijkheid. ‘Jij
wordt nummer 3’ zei hij tegen mij en
dat vond ik zó erg…Hij is er zelfs bang
ĚŽŽƌŐĞǁŽƌĚĞŶŽŵĞĞŶƌĞůĂƟĞƚĞ
beginnen.
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Ik heb zelf niet veel onvervulde
dromen en daardoor dacht ik dat
mijn zogenaamde bucketlist kort zou
zijn. Maar toch had ik nog heel wat te
wensen… want waarom zouden die
ĂůƟũĚŐƌŽŽƚŵŽĞƚĞŶǌŝũŶ͍
MIJN BUCKETLIST …en de stand op
27-11, 6 maanden later!

1.
2.
3.
4.

ũĞŽŽŬƐƟůďŝũĚĞĚŝŶŐĞŶĚŝĞĞƌĠĐŚƚ
toe doen in het leven? Toen ik daar
ĞŶŝƐĞŽŶƚŵŽĞƩĞĞŶŚŽŽƌĚĞŽǀĞƌ
,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶŚĞĞŌĚĂƚŵŝũŐĞƌĂĂŬƚ͘
KŵĚĂƚǌŝũŽŽŬǀŝŶĚĞŶĚĂƚĞƌŐĞĞŶƟũĚ
te verliezen is. Binnen 72 uur nadat
een droom aangemeld is, maken zij
persoonlijk contact . Binnen een week
volgt er een dromenvangersgesprek
bij de mensen thuis, waarbij het doel
is om daarna binnen twee, hoogstens
3 weken deze “Hartsdroom” uit te
laten komen. Als het nodig is, helpen
de mensen van Hartsdromen nog veel
sneller! Dit alles op 100% vrijwillige
basis. Na overleg met mijn vrouw
dƌƵĚǇďĞƐůŽŽƚŝŬŽŵŵŝũŝŶĚĞƟũĚ
ĚŝĞŝŬŶŽŐŚĂĚ͕ŵĞŝŶƚĞǌĞƩĞŶĂůƐ
fondsenwerver voor de Vereniging
Hartsdromen.

Naar de Tuinen van Ada Hofman
ĞŶƉƉĞůƚĂĂƌƚďĂŬŬĞŶ͊൏
ĞŶdƌŽƵǁĂůďƵŵ͕ͬ&ŝůŵŵĂŬĞŶ൏
Schilderij maken met mijn dochter
;сĐƌĞĂƟĞĨƚŚĞƌĂƉĞƵƚĞͿ
5. &ŽƚŽƐŚŽŽƚŵĞƚdƌƵĚŝĞ൏
6. Alle boeken van René Gudde
ůĞǌĞŶ൏
7. Mijn oude schoolvriend die in
dŽŬǇŽǁŽŽŶƚǌŝĞŶ൏
8. Tv-uitzending: 24 uur met. René
'ƵĚĚĞŬŝũŬĞŶ൏
9. sĂŬĂŶƟĞƐĂŵĞŶŵĞƚǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶ
ĨĂŵŝůŝĞ൏
10. Met goede klant Haarlem in
11. Motorrijden met Cindy,
12. DĞƚDŝƚĐŚĞůůŶĂĂƌƌƟƐ൏
13. In de nieuwe achtbaan: Baron
ϭϴϵϴǀĂŶĚĞŌĞůŝŶŐ͊
14. Z/^<ƐƉĞůĞŶŵĞƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ൏
15. ĂŐũĞƐĂƵŶĂ൏
16. Naar de Dierentuin in Emmen,
ƐĂŵĞŶŵĞƚdƌƵĚǇ൏
17. Vliegeren op het strand (want hij
ůŝŐƚĂůϭϮũĂĂƌŽƉǌŽůĚĞƌͿ
18. DĞŝŶǌĞƩĞŶǀŽŽƌĚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶ൏

27 mei 2015: Ik besloot meteen lid
te worden. Ik legde een plan voor
aan oprichtster Denise Maassen,
om persoonlijk oncologen te gaan
ďĞŶĂĚĞƌĞŶ͘ŽĚĂƚǌŝũŵĞŶƐĞŶĚŝĞŶŽŐ
maar een paar weken hebben, direct
ŽƉ,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶŬƵŶŶĞŶĂƩĞŶĚĞƌĞŶ͘
DĞƚĞĞŶƉƌĂŬƟƐĐŚĞ͚ďƵĐŬĞƚůŝƐƚ͛Ğƌďŝũ͕
waar je ook aan moet denken:

Want op 20 mei was ik te gast in
de Impulsgroepen, om te praten
over de eindigheid van je eigen
bedrijf. Ik wilde andere ondernemers
laten inzien, dat dit ook hen kan
overkomen. Is dan wel alles goed
geregeld binnen je bedrijf? En werk
je alleen maar, druk-druk-druk…of sta

WůƵƐŚĂŶĚǀĂƚĞŶĞŶĂĚƌĞƐƐĞŶǁĂĂƌũĞ
voor hulp terecht kunt.

1. Is je uitvaart al geregeld?
2. Staat je levensverzekering wel
op naam van je echtgenote?
3. Hoe is je hypotheek geregeld?
4. Kan je in je huis blijven
wonen?
5. ,ŽĞŽǀĞƌďƌƵŐũĞĮŶĂŶĐŝĞĞů͕
ŵĂĂƌŽŽŬĞŵŽƟŽŶĞĞůĚĞƟũĚ
dat je ziek bent?

Ook ging er op 1 juni een
persoonlijke brief van mij mee,
als bijlage bij de verzending
van de vorige uitgave van ’t
Hartsdroomgevoel.
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Helaas werd er een dag daarna weer
een grote tumor bij me ontdekt. Ik
moest meteen weer aan de chemo’s
en deze vielen me veel zwaarder dan
de 1e keer. Daarna volgde er een lang
traject van bestralingen en daar ben
ik erg ziek van geworden. Ik heb deze
brief dus niet op kunnen volgen, en
spontaan hebben er maar 2 mensen
op gereageerd en € 20 overgemaakt.
Ik vraag u dus ook nu weer om
‘dromenwaarmaker’ te worden. Voor
slechts € 5 per maand helpt u ons
dromen te verwezenlijken. En ervaar
je ook ’t Hartsdroomgevoel! Voor
alleen het ontvangen van ons blad
vragen we € 20 per jaar en daarvoor
krijgt u het 2x per jaar per post
toegestuurd. Daarnaast nodigen wij
onze leden uit voor speciale “Leef
je droom dagen”. In 2014 mochten
we allemaal in een Ferrari rijden.
In 2015 zijn we met zijn allen gaan
wadlopen.
Stel je JOUW dromen uit? Wij niet.
DŝũŐĞĞŌŚĞƚǌŽǀĞĞůǀŽůĚŽĞŶŝŶŐ
om straks, aan het eind van mijn
leven, met een goed gevoel terug te
kunnen kijken. Op wat ik nog voor
anderen heb kunnen betekenen
met het helpen vervullen van hun
“HARTSDROOM”.
Om zo een betere wereld achter te
laten!
&ƌĞĚDŽŽůĞŶĂĂƌ
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ONS LAATSTE HARTSDROOMPROJECT
Voor de bewoners op de locatie:
COUDEWATER, van GGZ-Oost Brabant!
In het juninummer hebben jullie kunnen lezen, hoe Hartsdromen in 2009
ŽŽŝƚďĞŐŽŶ,ĞƚƌŝĐŚƩĞǌŝĐŚƚŽĞŶƐƉĞĐŝĂĂůŽƉĚĞĚƌŽŵĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶŝŶ
verzorgings-en verpleeghuizen. Toen geen trendy doelgroep en ook daar
ĐƌŝƐŝƐ͘ƵƐƵƌĞŶĞŶďƵĚŐĞƩĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŶĞĞůǀŽŽƌǀĞƌǁĞŶǌŽƌŐŐŝŶŐĞŶŽŵůĂĂŐ͘
dĞƌǁŝũůĚĂƚǀŽŽƌŵŝũĚĞŐĞŶĞƌĂƟĞŝƐ͕ĚŝĞǌŝĐŚĂůƟũĚŚĞĞŌǁĞŐŐĞĐŝũĨĞƌĚĞŶ
ǀĂĂŬƐƉĂĂƌǌĂĂŵŚĞĞŌŵŽĞƚĞŶůĞǀĞŶ͘dŽĞŶǌŝũũŽŶŐǁĂƌĞŶ͕ǁĂƌĞŶĞƌŵŝŶĚĞƌ
mogelijkheden om hun dromen te vervullen.
Ouderen in verpleeghuizen hebben
ook steeds minder familie en
vrienden.,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶŚĞĞŌǌŝĐŚ
ĂůƟũĚŝŶŐĞǌĞƚ͕ŽŵϭǆƉĞƌũĂĂƌĚĞƐůĞƵƌ
te doorbreken door een droomdag
te organiseren. Op onze website, zijn
ǀĞƌƐůĂŐĞŶĞŶůĞƵŬĞĮůŵƐƚĞǀŝŶĚĞŶ
over deze hartverwarmende dagen.
In 2013 waren wij met zo’n
Hartsdroomproject één van de laatste
ĚƌŝĞŽƐƐĐŚĞŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶŝŶĚĞƌĂĐĞ
ǀŽŽƌĚĞKƌĂŶũĞ&ŽŶĚƐ<ƌŽŽŶĂƉƉĞůƐ͕
ter ere van de inhuldiging van
Willem-Alexander en Maxima. Voor
iets wat heel eenvoudig lijkt: we
namen een aantal bewoners van een
verpleeghuis een dagje mee uit naar
ĞĞŶƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶŚƵŝƐ͊ŝĞŽŶǌĞƐŝƚĞ
onder: jaarverslagen.

De bewoners van Den Bosch hebben
toen ons gekozen als mooiste sociale
ŝŶŝƟĂƟĞĨŝŶĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƵƵƌƚ͘
Landelijk wonnen we niet, dus helaas
geen € 50.000... maar wel een mooie
oorkonde.
Maar ach: een jaar later kwam alsnog
ĚĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐŵĞƚDĂǆŝŵĂƚŽĞŶŝŬ
ineens door Cordaid als ‘Brabantse
^ƟůůĞ,ĞůƉĞƌ͛ǁĞƌĚďĞƟƚĞůĚ-.
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Intussen zijn er gelukkig veel meer
ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶĚŝĞǌŝĐŚŝŶǌĞƩĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞ
doelgroep. NL-DOET, en ook heel veel
bedrijven willen
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
door hun
personeel een
dag in te zeten
voor zieke
mensen. Ook
is er veel meer
aandacht voor
eenzaamheid
onder ouderen. GEWELDIG!
'ĞŚĞĞůǀĂŶƵŝƚŵŝũŶŵŽƩŽ͗Liefde
ŝƐ͘͘͘ĞƌǌŝũŶǁĂŶŶĞĞƌŚĞƚŶŽĚŝŐŝƐ, had
ik dus eind 2014 al besloten met
projecten te stoppen. Ook omdat er
ŵĂĂŶĚĞŶǁĞƌŬŝŶŐĂĂƚǌŝƩĞŶ͕ĚŽŽƌ
ǀĞůĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶŵĞƚƐƚĂŇĞĚĞŶĞŶ
ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘DŝũŶŬŽƐƚďĂƌĞǀƌŝũĞƟũĚ
zet ik liever in voor mijn roeping:
ŵĞŶƐĞŶ͕ǀŽŽƌǁŝĞŐĞĞŶƟũĚƚĞ
verliezen is.

Tot ik op de Maatschappelijke
ĞƵƌƐǀůŽĞƌĞŶŽƐĐŚ͕ĞĚŝƟĞ
ϮϬϭϰ͕ĞƌƟŶĂDĂŶŬƚĞŐĞŶŬǁĂŵ͕
ŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌsƌŝũĞƟũĚĞŶtĞůǌŝũŶ
ǀĂŶĚĞ''ͲKŽƐƚͲƌĂďĂŶƚ͘ŝũǀƌŽĞŐ
me, of ik haar niet kon helpen om
ĚƌŽŵĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶŽƉŚĂĂƌůŽĐĂƟĞ
Coudewater te vervullen. Haar
enthousiasme en liefde voor haar
doelgroep raakte me. En Coudewater
ook…
In de familie van mijn vader zijn 2 van
zijn tantes al jong non geworden. Eén
ǀĂŶĚĞǌĞ͚ƵƐƚĞƌƐĚĞƌĂƌŵŚĂƌƟŐŚĞŝĚ͛
werkte jarenlang in dit vroegere
psychiatrische ziekenhuis. “Tante
ƵƐƚĞƌ͛:ƵĚŽŬĂǁĂƐĂůϲϰƚŽĞŶŝŬ
geboren
werd, maar
kon mooie
verhalen
vertellen
ŽǀĞƌĚŝĞƟũĚ͘
ĞĚƌŽĞŐ
toen al geen
nonnenkleding
meer en
voldeed totaal
niet aan het
ƐƚĞƌĞŽƟĞƉĞďĞĞůĚǀĂŶĚĞŬĂƚŚŽůŝĞŬĞ
ŶŽŶ͘ĞǁĂƐĂůƟũĚŝŶǀŽŽƌĞĞŶŐƌĂƉũĞ
ĞŶĚĂŶůĂĐŚƚĞǌĞǌĞůĨŚĞƚŚĂƌĚƐƚ͘Ğ
kleedde zich zo modern en verzorgd,
dat ze op haar 80e werd gevraagd om
in een modeshow mee te lopen. Mijn

Vlietdijk 150, 5245 RG Rosmalen, 073-6897603

ǀĂĚĞƌůŝĐŚƩĞŵĞƚĞĞŶĚĞƉĞƌƐŝŶĞŶ
ja hoor: ze stond op de voorkant van
de Telegraaf! Maar tot ze bijna 100
was liep ze ’s morgens in alle vroegte
ŶĂĂƌĚĞ,ĞŝůŝŐ,ĂƌƚͬWĂƚĞƌƐŬĞƌŬŝŶ
Eindhoven om te bidden voor de hele
familie.
Op de uitvaart van deze oersterke
vrouw (geboren op 30-mei 1905 en
ŐĞƐƚŽƌǀĞŶŽƉϯϭŵĂĂƌƚϮϬϬϵ͊ͿŚŽŽƌĚĞ
ik dat zij op 14 februari 1927 intrede
deed in het klooster… dus op dezelfde
dag als waarop ik net 6 weken
geleden Hartsdromen had opgericht!
sĂŶƵŝƚŵŝũŶ<ůŽŽƐƚĞƌ͗ĂƉƟƐƚ͕ǁĂĂƌ
ik nog steeds woon. Ik heb haar toen
min of meer beloofd het stokje van
haar over te nemen, in de zorg voor
ǌŝĞŬĞŵĞŶƐĞŶ͘͘͘ŶďĞůŽŌĞƐǌŝũŶŚĞŝůŝŐ
voor me.

ĚĞŶŬĨŽƵƚƚĞŚĞďďĞŶŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚ
ŚĞƚŝŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶŵŝũŶĐĂŵĞƌĂĞŶĚĞ
ŇŝƚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ͘EĂĚƌŝĞŬǁĂƌƟĞƌŚĂƌĚ
ǌǁŽĞŐĞŶŽŵĚĞǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐƚŽƚŵŝũ
ƚĞŶĞŵĞŶ͕ǌŝũŶĞƌŵŽŽŝĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
ŐĞďŽĞŬƚ͘EĂĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͕
gezellige dag zijn we weer terug
ŐĞƌĞĚĞŶ͘͟

ǀĂŶĚĂĂŐ͘EŽƌŵĂĂůĚƌĂĂŐŝŬŵŝũŶƉĂŬ
ĂůůĞĞŶŵĞƚ<ĞƌƐƚ͘͞

N.B. Robert is daarna nog vaker
meegereden met de cabrio: als onze
Hartsdroomfotograaf! En ook deze
droomfoto’s zijn door hem gemaakt:

“Laten we lekker koninklijk zwaaien
ŶĂĂƌĚĞĨŽƚŽŐƌĂĂĨ͘ƵƵƌǀƌŽƵǁ͕ǌŝƚŵŝũŶ
ŚĂĂƌŶŽŐŐŽĞĚ͍/ŬŚĞďŵĞŶĂŵĞůŝũŬ
ǀĂŶŵŽƌŐĞŶůĂƚĞŶŽƉŵĂŬĞŶĚŽŽƌ
/ŶŐƌŝĚǀĂŶĚĞƚŚĞƌĂƉŝĞ͘͟

ڈ5 juli 2015:
,ĂƌƚƐĚƌŽŽŵĚĂŐWĞƚĞƌdĞĞŬĞŶƐ͗
ŵĞĞƌŝũĚĞŶŝŶŽůĚƟŵĞƌƐ͕ůŝĞĨƐƚ͙ĚĞ
EXCALIBUR

͚>ĞƵŬŽŵŚŝĞƌǁĞĞƌĞĞŶŬĞĞƌƚĞ
ŬŽŵĞŶ͘/ŬďĞŶŚŝĞƌǀƌŽĞŐĞƌǁĞůĞĞŶƐ
ŐĞǁĞĞƐƚŵĞƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ŶŵŝũŶ
ŶŝĐŚƚũĞŝƐŚŝĞƌŐĞƚƌŽƵǁĚ͘DŽŽŝĞ
ŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶ͘͟

͞ŚĂŵƉĂŐŶĞŝŶĚĞůŝŵŽ͕ŬŽĸĞŵĞƚ
ŐĞďĂŬ͕ŶŽƵŶŽƵ͕ǁĞǌŝũŶĞĐŚƚĞĞŶ
ĚĂŐũĞƵŝƚ͘͞DŽƌŐĞŶǁĞĞƌ͊

En dit was een laatste kans: binnen
2 jaar verhuizen de laatste bewoners
van Coudewater naar een modernere
ůŽĐĂƟĞ͘DĂĂƌŽƵĚĞǁĂƚĞƌŵĞƚŚĂĂƌ
ƉƌĂĐŚƟŐĂĂŶŐĞůĞŐĚĞƉĂƌŬĞƌŽŵŚĞĞŶ
ďůŝũŌĞĞŶƚŽĞǀůƵĐŚƚƐŽŽƌĚ͗ŚĞƚǁŽƌĚƚ
ĞĞŶ͘
Dus we maakten een match, om met
volledig gesloten beurzen en zo min
mogelijk lange vergaderingen, samen
dromen te gaan vervullen!
HARTSDROOM Marlou van Beurden:
meewerken in het restaurant van
Coudewater
͟,ĞƚǁĂƐĞĞŶůĞƵŬĞĚĂŐĞŶŝŬǌŽƵŚĞŵ
ŶŽŽŝƚŚĞďďĞŶǁŝůůĞŶŵŝƐƐĞŶ͊͟
ڈ24 juni 2015:
Hartsdroomdag Robert Krom: een
dagje meelopen met een bekende
fotograaf
͞/ŬǁĞƌĚŽƉŐĞŚĂĂůĚŵĞƚĞĞŶŽƉĞŶ
ĐĂďƌŝŽǁĂŶƚĚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǀŽŶĚƉůĂĂƚƐ
ŝŶĞĞŶĨŽƚŽƐƚƵĚŝŽŝŶKƐƐ͕ďŝũDŝƌĞŝůůĞ
WŽĞŝƐǌ͘KŵĚĂƚŝŬŶŽŐǀĂƐƚŐĞƌŽĞƐƚǌĂƚ
ŝŶŚĞƚĂŶĂůŽŐĞŐĞďĞƵƌĞŶ͕ďůĞĞŬŝŬĞĞŶ

“Het was te gek... mijn hele
familie als verrassing erbij, mijn
kinderen, met de Excalibur naar een
ŽůĚƟŵĞƌŵƵƐĞƵŵ͙ŚĞƚůĞĞŬǁĞůĞĞŶ
droom! “
ڈ26 augustus 2015:
Wens van meerdere bewoners: ‘op
chique” genieten:
͞ĞǌŽŶƐĐŚŝũŶƚ͕ĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞůŝŵŽĞŶ
ĞĞŶƐĐŚŝƩĞƌĞŶĚŬĂƐƚĞĞů͕ŵŽŽŝŚĠ͘/Ŭ
ŚĞďƐƉĞĐŝĂĂůŵŝũŶƉĂŬĂĂŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶ

www.hartsdromen.nl

͞tĂƚŝŬŶŽŐƚĞǁĞŶƐĞŶŚĞď͍ĂƚŝŬ
ŐĞǌŽŶĚďůŝũĨĞŶŶŝĞƚĚĞŵĞŶƚǁŽƌĚ͘
ŶĚĂƚǁĞƐƚƌĂŬƐǀĞŝůŝŐƚŚƵŝƐŬŽŵĞŶ
ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͘
Met dank aan ons hartsdroomlid
Jeroen Vrijhoeven van:
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HET LAATSTE WOORD
Liefde is: geloven dat je het waard bent
Halverwege 2014
verscheen dit
blad: na 5 jaar
Hartsdromen.
Een
jubelnummer,
waarin mensen
in het licht
werden gezet.
Ook mij werd in
een interview gevraagd: Heb je zelf een
droom, die je ooit graag gevangen zou
willen zien in een dromenvanger? En
ik antwoordde: ͞:Ă͕ĚĂƚŝŬǀŝũĨĞŶƚǁŝŶƟŐ
ũĂĂƌƐĂŵĞŶǀŝĞƌŵĞƚĞĞŶƉĂƌƚŶĞƌ͕ǀŝũŌŝŐ
ŬĂŶŽŽŬ͘>ŝĞĨĚĞ͕ĚĂƚĞĞŶůŝĞĨĚĞĞĞŶůĞǀĞŶ
ůĂŶŐǀŽŽƌƚĚƵƵƌƚ͘ŽĂůƐŽŽŬŵŝũŶůŝĞĨĚĞ
ǀŽŽƌ,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶ”. En op de vraag:
Waar kunnen we je op trakteren? zei ik:
͟'ĂĂŶƉĂĂƌĚƌŝũĚĞŶŝŶĚĞŶĂƚƵƵƌ͘WƌĞĐŝĞƐ
een jaar later schreef ik op deze laatste
bladzijde: ϮϬϭϱŝƐĞĞŶĂůĐŚĞŵŝƐƟƐĐŚũĂĂƌ͘
Het gaat lood in goud veranderen en zo
ǀŽŽƌŽŶƐƚĞƌĨĞůŝũŬŚĞŝĚǌŽƌŐĞŶ͘/ŬǁŽƌĚŶƵ
ĞĐŚƚŐĞŚŽŽƌǌĂĂŵĂĂŶŵŝũŶƌŽĞƉŝŶŐĞŶŐĂ
ŶƵǌƵŝǀĞƌĞŶĂůůĞĞŶĂĂŶ,ĂƌƚƐĚƌŽŵĞŶŵŝũŶ
ĞŶĞƌŐŝĞŐĞǀĞŶ͘ŶǁĞĞƚũĞ͍/ŬŚĞďŵĞŶŽŐ
ŶŽŽŝƚǌŽŐĞǌŽŶĚ͕ǀƌŝũĞŶŐĞůƵŬŬŝŐŐĞǀŽĞůĚ͘
Is dat waar Denise?
En toen ging er iets knagen…en ik wilde
weten waar die onvrede vandaan kwam.
Ik wist meteen wat ik nodig had:
ĞϰǀƌĂŐĞŶĚŝĞũĞůĞǀĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ.
ǇƌŽŶ<ĂƟĞ genas hiermee haarzelf van
een 10 jaar durende depressie die haar
ďŝũŶĂŚĞƚůĞǀĞŶŬŽƐƩĞ͘KŽŬǌŝũŐĞĞŌŚĂĂƌ
methode nu GRATIS weg! Maar het heet
niet voor niets ’The Work’ dus aan de slag:
1. Is dat waar Denise? Mijn eerste
antwoord was͗:Ă͊ Dan de 2e vraag:
Ϯ͘/ƐĚĂƚĠĐŚƚǁĂĂƌ͍ Nou…ik leef
mijn dromen, maar ik heb 1 passie
verwaarloosd en dat is paardrijden. En
ik berust er steeds meer in, dat ik geen
man voor het leven ga vinden die net
zo zuiver zijn hart volgt als ik. Vraag
3: Wat gebeurt er, als je in die gedachte
gaat geloven? Daar kwam de alarmbel…
dan vervul ik de rest van mijn leven alleen
de hartsdromen van anderen, maar niet
die van mezelf. Maar gelukkig was er nog
een vierde vraag:
4. Wie en waar zou je zijn zonder die
gedachte? Dan was ik ook gelukkig in de
liefde, gingen we samen paardrijden en
ǀŽĞůĚĞŚĞƚǀŽŽƌŵŝũĂůƐĚĞ,ĞŵĞůŽƉ;ƉͿ
ĂƌĚĞ;ŶͿ͙
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Horsedate.nl
Het klinkt heel gemakkelijk, dat
zelfonderzoek. Maar trouwe lezers van
dit blad weten, dat ik er vele dromen,
ŶĂĐŚƚŵĞƌƌŝĞƐĠŶƌĞůĂƟĞƐǀŽŽƌŶŽĚŝŐŚĂĚ
om écht eerlijk naar mezelf –en dus ook
anderen- te kunnen zijn. ‘Door schade
ĞŶƐĐŚĂŶĚĞǁŽƌĚƚŵĞŶǁŝũƐ͕͛ zegt mijn
ŵŽĞĚĞƌĂůƟũĚ͗ŵĂĂƌĞƌŝƐE/d^ŽŵŵĞ
voor te schamen. Ik deed mijn uiterste
best en wist gewoon niet beter. Maar nu
wel: en ook wat ik waard ben. Ik schreef
me in op Horsedate.nl. Kreeg een perfect
match: man, vrijgezel, zonder kinderen,
met 2 rijpaarden, bij mij om de hoek. Hij
reageerde heel enthousiast maar haakte
na 1 telefoongesprek al af. ’Omdat de
ƟŵŝŶŐŶŝĞƚŐŽĞĚǁĂƐ͛͘/ŬŚĂĚŚĞƚĂůǁĞĞƌ
ŐĞŚĂĚŵĞƚĚĂƟŶŐƐŝƚĞƐ͕ŵĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
ŵĂŶǀƌŽĞŐŵĞƚĞĞŶŽŵǀŝĂ&ĂĐĞďŽŽŬ
ǀĞƌĚĞƌƚĞĐŚĂƩĞŶ͘
Niet perfect
Helaas woonde deze man 85 km van
me vandaan. Ik had geen zin meer in
ůĂŶŐĞĂĨƐƚĂŶĚƐƌĞůĂƟĞƐ͘KƵĚͲƐƉƌŝŶŐƌƵŝƚĞƌ͗
ĐŽŶƟŶƵďĞǌŝŐŵĞƚƐƉŽƌƚƉĂĂƌĚĞŶ͕ŶŝĞƚ
ŐĞǁĞŶĚĂĂŶƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞďƵŝƚĞŶƌŝƩĞŶ͘DĞƚ
3 nog jaren thuiswonende kinderen, een
ĨƵůůƟŵĞďĂĂŶ͕ĞĞŶŚĂůǀĞďŽĞƌĚĞƌŝũŽŵďŝũ
te houden... Ik zei vriendelijk maar beslist
wel 3 x NEE tegen hem. Want ik wilde nu
op de 1e plaats staan en hoe zou hij dat
kunnen doen? Maar hij gaf niet op: want
volgens hem was hij mijn cowboy en prins
ŽƉŚĞƚǁŝƩĞƉĂĂƌĚ͘'ŽĚŚĂĚŚĞŵŽƉĚĞǌĞ
vrouw met het grote hart gewezen en hij
ǁŝůĚĞǌŝũŶůĞǀĞŶŵĞƚŵŝũĚĞůĞŶ͘&KZsZ͊
Hard tegen hart
Ik ben mijn hele leven
goedgelovig geweest, maar
nu dacht ik : “Nou…Eerst
zien, dan geloven!”
Ik liet me door zijn
enthousiasme toch
overhalen tot een
ŬŽƉŬŽĸĞƐĂŵĞŶ͘
Wow... ik had nog
nooit een man zó
stralend naar me
zien kijken. Maar
deze oerdegelijke man
ŵĞƚĞĞŶŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ
levensgenietster als ik? Hij type
“Boer-zoekt-Vrouw”, ik een “Strijdster
van het Licht”! Dus ik gaf hem eerst
mijn hartsdroombladen te lezen. Want

hij vond mij soms hard, maar begreep
daarna waarom. Ik vroeg hem mee naar
de Openlucht Opera “Assepoester’. Om
te zien of het mooie schoentje echt zou
passen. En ik vergeet iets: alles moest ook
nog in gebarentaal en via liplezen!
Er was eens….
Ik had nog een 3e date nodig. Kwam naar
zijn boerderij en kookte voor hem (want
een keukenprins bleek hij niet -Ϳ͘DĂĂƌ
toen ik vanuit zijn huis twee paarden in
de wei zag staan en hem over het erf zag
lopen viel bij mij het kwartje. ĞŶŝƐĞ͘͘ĚŝƚŝƐ
ǁĂĂƌũŝũĂůƐŵĞŝƐũĞǀĂŶĚƌŽŽŵĚĞ͘ĂĂƌůŽŽƉƚ
ũŽƵǁŵĂŶ͙͘Toen durfde ik ook mijn hart te
volgen... en kuste hem voor het eerst. In de
paardenstal -. Ons sprookje begon...
Huwelijksreis
We wilde elkaar beter leren kennen door
ŽƉǀĂŬĂŶƟĞƚĞŐĂĂŶƐĂŵĞŶ͘EĂĂƌĞĞŶ
ĞĐŚƚĚƌŽŽŵŬĂƐƚĞĞů͕ŝŶƵŝĚͲƵŝƚƐůĂŶĚ͘
Waar ik al van droomde sinds ik daar
op mijn 12e een ansichtkaart van kreeg.
Voor het eerst van zijn leven liet hij
huisje, boompjes en beestjes achter. Bij
zijn werkelijk stómverbaasde familie.
Een paar dagen maar, low-budget. Ik
genoot er meer van, dan van mijn 6
weken durende, luxe huwelijksreis rond
ĚĞǁĞƌĞůĚ͘ŶŚŝũŽŽŬ͙ŵĞĞƌďĞǀĞƐƟŐŝŶŐ
hadden wij niet nodig.
En ze leefden nog lang…
.. en maakten zichzelf gelukkig. Door
steeds weer die 4 vragen te blijven
stellen! Want voor je het weet ben je
ontrouw aan jezelf, om trouw te zijn aan
een ander.
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Gebruik jij anderen
als excuus, om jouw
dromen niet te
vervullen?
Overwin je angst
of schaamte en
stel je dromen niet
langer uit.

DAN GENIET JE
VAN ELKE DAG!

MANIFEST VAN DE DAPPEREN EN DE MENSEN
MET EEN GEBROKEN HART
EŝĞƚƐǀŽƌŵƚĞĞŶŐƌŽƚĞƌĞďĞĚƌĞŝŐŝŶŐǀŽŽƌĚĞĐƌŝƟĐŝ͕ĐǇŶŝĐŝĞŶĂŶŐƐƚǌĂĂŝĞƌƐ
Dan degenen onder ons die bereid zijn te vallen,
Omdat we hebben geleerd hoe we weer op moeten staan.
Met ontvelde knieën en een beurs hart,
Kiezen we ervoor de verhalen van onze worsteling onder ogen te zien,
In plaats van ons te verstoppen, om te draaien en te doen alsof.
Als we onze verhalen ontkennen, gaan ze ons bepalen.
Als we weglopen voor worstelingen, zijn we nooit vrij.
Dus wenden we ons tot de waarheid en kijken die in de ogen.
We zullen geen personages in onze verhalen zijn.
'ĞĞŶƐĐŚƵƌŬĞŶ͕ŐĞĞŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ͕ŶŝĞƚĞĞŶƐŚĞůĚĞŶ͘
Wij zijn de auteurs van ons eigen leven.
Wij schrijven ons moedige einde.
Wij maken liefde uit hartzeer,
Compassie uit schaamte,
Genade uit teleurstelling,
Moed uit falen.
Onze kracht is dat we de uitdaging aangaan.
Het verhaal is onze weg naar huis.
De waarheid is ons lied.
Wij zijn de dapperen en de mensen met een gebroken hart.
Wij staan sterk weer op.
ƌ͘ƌĞŶĠƌŽǁŶ͕ƵŝƚŚĂĂƌďŽĞŬ͗Sterker dan ooit. ISBN 97894005 0560 5
Zij is professor aan de Universiteit van Houston waar ze meer dan twaalf jaar onderzoek deed
ŶĂĂƌŬǁĞƚƐďĂĂƌŚĞŝĚ͕ŵŽĞĚ͕ĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĞŝƚĞŶƐĐŚĂĂŵƚĞ͘
Ze is bekend van haar TEDtalk die meer dan 20.000.000 keer is bekeken.
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