
Op zondag 9 mei vieren we Moederdag. Al

vind ik dat het iedere dag Moederdag mag

zijn, toch is het leuk dat er voor hen een

aparte dag is waarop zij in het zonnetje

(of vaak: in de bloemen) gezet worden.

We vroegen 25 mensen van bij ons neer

schrijven wat hun (groot)moeder of een

vrouw die als een moeder voor hen zorgt,

voor hen betekent. Een aantal mama’s en

oma's lieten ons weten wat voor hen "ma-

ma/oma zijn" is. We ontvingen heel veel

antwoorden. Een selectie maken was on-

begonnen werk, dus publiceren ze alle-

maal.

Carmino

MONIQUE LAPERE en MICHIEL
VANMULDERS
Monique
'Mijn' mama (samen met mijn papa

uiteraard) heeft mij, zonder dat ik

het als kind besefte, onvoorwaarde-

lijk de nodige bagage meegegeven

zodat ook ik op mijn beurt dit voor

mijn eigen kinderen kan doen. Een

waarlijk godsgeschenk als het ware.

De mama van Moniquesamen met de drie 'klein'zonen

'Zelf mama' zijn betekent heel veel

voor mij, wetende dat een deel van

mezelf verderleeft in mijn kinde-

ren en als ik dan zie dat ik, samen

met hun papa, ondanks talrijke ob-

stakels in deze eigenaardige tijden,

daar toch redelijk in slaag, ben ik

eengelukkigevrouw.

Michiel
“Ik kan niet altijd weten wat er

speelt in een moederhart, maar ik

weet wel dat ze altijd het beste met

mevoorheeft.”

BARTMAENE
Mijn moeder is iemand bij wie ik al-

tijd terecht kan. Ze biedt altijd een

luisterend oor. Ze is een levensge-

nieter: een lekker ontbijtje, koffie

met een gebakje, … daarvan kan ze

echt genieten. Natuurlijk in het ge-

zelschap van een goede vriendin, de

kinderen of de kleinkinderen. Tij-

dens zo’n gezellig etentje praten

we dan over hoe het vroeger was,

over de politiek (want dat interes-

seert haar ook), over het leven. Ik

vind het erg leuk om haar een be-

zoekje te brengen in haar service-

flat. Ze heeft daar veel sociale con-

tacten maar heeft ook haar vrijheid,

watergbelangrijk isvoorhaar.

Bij mijn vrouw (als mama) waar-

deer ik haar grote bekommerdheid

om haar kinderen en de gulheid te-

genoverdekinderen.

VORMELING LUDOVIC en MAMA
ANNELIES
Ludovic
Mijn mama is mijn alles... en waar-

om.?Omdat ze mijn meest waarde-

volle schat is. Mama doet alles voor

ons (mijn zus en ik). Zonder mama

besta ikniet.

Mama kan ik vertrouwen. Ook

steunt zij me bij alles en geeft super

tips. Samen lachen en samen pijn,

mama zal er altijd voor me zijn. We

proberen ons niet druk te maken

om kleine zaken maar genieten van

alles op onze levensweg. Bij mama

voel ik me veilig, geborgen en ge-

liefd.

Mijn mama haar gekke kuren bren-

gen me telkens aan 't lachen. Ze kan

goed koken en maakt de lekkerste

appelcake en pannenkoeken. Ook 's

avonds neemt ze voor ‘t slapengaan

altijd even tijd om rustig na te pra-

Vormeling Ludovic en mama Annelies

tenoverom'tevenwat.

Mijnmamaisthebest.

MamaAnnelies
Mama zijn is het meest prachtige

cadeau ter wereld. We maken alle-

maal fouten maar leren hieruit. Ik

deel mijn ervaringen met mijn kin-

deren en breng hen bij wat waar-

devol is. Ook als mama ervaar ik

het leven met vallen en opstaan.

Respect, vertrouwen en geborgen-

heid zijn, naast mijn 2 oogappel-

tjes,mijngrootsteprioriteit.

Tijd nemen voor elkaar... Om sa-

men te praten, koken, spelen, wan-

delen, knuffelen, huiswerk nakij-

ken, zingen... De mooiste herinne-

ringen zitten vaak in de kleine din-

gendesleven.

Hierbij deel ik alvast mijn menu

voor een warme thuis: cocktail

van vrede en geluk, hapjes met

een sausje van liefde, hoofdge-

recht van goeie gezondheid gepar-

fumeerd met hoop. Tot slot een

warmdessertvangeborgenheid.

MOEDERDAG

Dank je wel! Je bent buitengewoon.
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Moederzijn

is liefhebben,

geloveninhet leven

eninhetgoede,

antwoorden

opvelevragen

endromenkunnenraden,

bewonderen,

begeesteren,

ziengroeien

enontluiken.

Moederzijn:

isveelzien

ennogmeerzwijgen,

vertrouwenopdetoekomst

jongheimwee

kunnenverbergen

engoedewegenkennen.

Moederzijn:

iskinderengrootbrengen,

bevrijden

uitangstenkleinheid.

Moederzijn:

is loslaten,

opwegzetten

enlatengaan.

Moederzijn:

iseenstukje

vandeschepping

weerbijdeSchepperbrengen.

Frans Weerts

EVEN STILVALLEN
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Op zondagnamiddag 9 mei moet je in

onze stad toch even de benen rekken of ten-

minste je ramen of deuren openen... Pre-

cies om 14 uur zullen alle klokken van de

44 (!) Brugse kerken, kapellen en kloosters

feestelijk beginnen luiden. De enige reden

is deze: naar aanleiding van de Triënnale

Brugge 2021 wil men volop 'klank en luis-

ter' geven aan de plechtige opening van

dit culturele feest. Veel mensen kunnen

en mogen nu niet samenkomen. Wel wil

men laten horen dat kunst en cultuur on-

getwijfeld opnieuw hoogdagen met zich

meebrengen tijdens de komende zomer-

maanden. Je wandeling wordt vast en ze-

ker de moeite waard, maar niet allen tege-

lijk natuurlijk...!

Shendy Gardin, hoofd Public Pro-

gramme van de Triënnale, stuurde

ons deze toelichting:

Feestelijke opening Triënnale

Brugge 2021: TraumA

Op zondag 9 mei, vanaf 14.00 uur

baadt Brugge een kwartier lang in

klokkengelui. Een veertigtal stads-

en kerkklokken zullen er de start

van Triënnale Brugge 2021: Trau-

mA aankondigen en een feestelijk

gemoed over de stad verspreiden.

Geïnspireerd door Georges Roden-

bachs geschriften Bruges-la-Mor-

te en Le Carillonneur, waar klok-

ken als signaal- en sfeerversprei-

ders werden ingezet, werpen ze

nu ook een geluidsspel af dat tot

in de huiskamers zal doorklinken.

Een viering van de tristesse en de

schoonheid van Brugge.

Ook de klokken van onze drie

kerken zullen dan luiden.

Triënnale Brugge 'TraumA' He-

dendaagse kunst en architectuur in

de Brugse binnenstad en Zeebrug-

ge van 8 mei tot 24 oktober 2021

Luister mee!

Het openingsmoment kan online

mee gevolgd worden op 9 mei vanaf

14.00 uur via www.triennalebrug-

ge.be of via Facebook @triennale-

brugge.

TRIËNNALE 2021

9 mei: feestelijke opening

1. Het Overlegcomité van woensdag

14 april stelt versoepelingen voor

evenementen die binnen plaats vin-

den (waaronder ook de eredienst)

vanaf juni in het vooruitzicht. Dit

zou pas het geval zijn als de situatie

op intensieve zorg tegen begin juni

weer helemaal normaal is (minder

dan 500 bezette bedden).

Tot dan kunnen maximum 50

personen toegelaten worden op

een uitvaartdienst. Daarbij geldt

ook de maatregel: 1 persoon per 10

m². In onze drie kerken betekent dit

dat het maximum van 50 personen

kan toegelaten worden.

Voor doopvieringen en huwe-

lijksvieringen blijft het maxi-

mum op 15 personen behouden.

Ook eucharistievieringen mogen

door maximum 15 personen bijge-

woond worden. Alle parochies en

pastorale eenheden van ons deca-

naat Brugge hebben echter besloten

dat dit aantal te beperkt is om de vie-

ringen te laten plaats vinden. Dit be-

tekent dat er voorlopig geen eu-

charistievieringen zijn.

2. Deze en de komende weken zijn

er dus geen liturgische vieringen

in onze kerken. Maar je kan wel

diensten op radio, tv en het internet

volgen. We overlopen het aanbod.

Radio

Elke zondag kan je om 10 uur de

radio-mis beluisteren op Radio 1.

Op zondag 9 mei wordt de vie-

ring uitgezonden vanuit de O.-L.-

Vrouwkerk (Laken).

Televisie

Op zondag 9 mei wordt de vie-

ring op Eén om 10 uur uitgezon-

den vanuit de O.L.Vrouwkerk (La-

ken).

Alvast dank voor je begrip

Carmino - 28 april 2021

COVID-19

Geen weekendvieringen

YOLANDE VAN CLEVEN en ANN

VANDEWIELE

Yolande

Wanneer men hoort dat men mama

mag en kan worden krijgt met vleu-

geltjes - maar ook wat angst!

Mama/oma worden voelt voor mij

als vleugels krijgen.

Vleugels zijn…

- liefhebbend

- beschermend

- troostend, ook zelf wenend

- zorgend, er zijn…

- gezellige warmte

Open vleugels zijn…

- loslatend

- vrijheid gevend

- zelf zoeken, durven

- bewonderen

- eigenheid

Heerlijk! Een oprechte knuffel krij-

gen omdat je mama/oma bent.

Wat betekende mijn mama voor mij?

Ze was een luisterend oor,

een helpende hand,

een zachte stem,

een grapje mocht altijd

mijn mama.

Ann

Mijn mama Yolande

staat steeds voor iedereen klaar,

heeft super krachten

geeft de fijnste knuffels

heeft altijd een luisterend oor bij

Annmet haar mama Yolande

een goeie tas koffie

is mijn beste vriendin

geeft heel veel liefde

vergeeft en vergeeft.

Ze is de allerliefste mama!

Ik ben fier op ‘mama’ zijn.

Het heeft zeker zijn ‘ups en

downs’. De ene dag gaat het ook be-

ter dan de ander dag. Je leest soms

‘hotel Mama’ en dit is soms echt wel

zo. En toch doe je dit alles met een

zucht, glimlach, …

Het belangrijkste voor mij is dat ik

er ben en steeds klaar sta voor hen,

ook om te luisteren.

Ik ben echt trots en fier als ik mijn

kroost tezamen zie en zie wat ze

zo alleemaal reeds bereikt hebben,

hun toekomstplannen smeden.

ANNELIES VERCOUTTER

Op jonge leeftijd overleed haar moe-

der waardoor ze de zorg van haar

5 jaar jonger zusje op zich nam.

Het opnemen van die zorgende rol,

is de rode draad gebleven in mijn

mama’s verdere leven. (Over)be-

zorgd maar met een hart van goud.

Ze neemt veel taken van me over

die mij moeilijker lukken (strijken,

was ophangen, aardappelen schil-

len, … , niets is haar teveel ge-

vraagd. We zijn haar hier zo dank-

baar voor, zien haar heel graag

maar zeggen dit eigenlijk te weinig.

Daarom: oma Neentje, bedankt voor

alles wat je voor ons doet, je bent

koekegoed!

MAGDA PROOT

Mijn mama was voor mij een steun

en toeverlaat. Altijd stond zij klaar

om haar kroost te bemoederen.

Mama was de lijm die ons grote ge-

zin bij elkaar hield.

10 kinderen grootbrengen en haar

eigen altijd wegcijferen voor ons. Ik

bewonder haar daarvoor.

Oma zijn is dan weer iets veel leu-

ker dan mama zijn. Als mama heb

je veel meer die bezorgdheid voor je

kinderen.

Als oma kan je de kleinkinde-

ren eens verwennen zonder daar

schuldgevoel bij te hebben. Bij oma

mag er al eens wat meer.

MEREL, groepsleidster Chiro Sint-

Jozef

Mama’s

staan altijd voor je klaar,

steunen je wanneer je ze nodig hebt

en leren je te zijn wie je nu bent.

Mijn mama is onvervangbaar

en de mooiste vrouw die ik ken.

INGE VERMEIRE, mama van

Ewout en Robbe

Men zegt dat je een baby 9 maanden

in je buik meedraagt,

3 jaar op je armen

en de rest van je leven in je hart.

Het is ook je kinderen liever zien

De mama van Annelies

dan jezelf

en vooral als ze klein zijn sterktes

bij jezelf ontdekken

die je niet wist te hebben

en omgaan met angsten van wie je

het bestaan niet wist.

Een supertrotse mama

BOAZ, bondsleider KSA Sint-Le-

naert

Oma is mijn mama sinds mijn 2,5

jaar. Het woord mama betekent voor

mij liefde. Echte liefde heb ik leren

kennen door mijn oma. Echte lief-

de is niet zeggen ‘ik hou van jou’

en een knuffel geven. Echte liefde

is iets doen voor elkaar. Iets doen

ook al heb je er geen zin in, ook al

heb je er geen tijd voor. Echte lief-

de toon je niet met woorden. Echte

liefde toon je met daden. Echte lief-

de toon je ... met je hart.

JOLIEN en ELIEN VANDE RYSE

'Mama,

Een redder in nood

Een helpende hand

Een luisterend oor

Dankbaar zijn we,

voor wie je bent en wat je doet.'

Merel en haar mama

MOEDERDAG
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CHRISDEBOCK

Mijn mama is...

Megacool

IJverig

Nooittemoeomteluisteren

M ijnveiligehaven

A ltijdparaat

M ’nrots indebranding

A lles

Inventief

S teeds lief

gewoonweg één uit de duizend ! ! ! !

Mama zijn is….

Megaveel liefdewillengeven.

A ltijdklaarwillenstaan.

Machtig

A llepijntjeswillenopvangen.

Zoekennaaroplossingen.

IJsjesuitdelen.

N ieuwsgierigzijnnaarhun

belevenissen.

InstantHappinez.

Samenwillenzijn.

gewoon fantastisch ! ! !

GERARDVANHECKE

Mijnmoeder.

Mjn moeder was de dochter van

binnenschippers zoals mijn vader

eveneens afkomstig was van een va-

rende familie. Ze was naar school

geweest, wat niet vanzelfsprekend

was voor een meisje dat geboren

was in het begin van de 20ste eeuw,

bovendien in de binnenvaartwereld

van toen. Ze beheerste haar moeder-

Chris met haar gezin, haar mama en papa

taal en het Frans en was een ver-

woede lezeres. Het schippersberoep

was toen een nog zwaarder vak dan

nu het geval is. Mijn moeder heeft

bv. nog menig keer zelf het schip

voortgetrokken, zoals men op oude

prentenenfoto'skanzien.

Ik ben het vierde kind in een rij van

vijf. Mijn moeder was een diepge-

lovige vrouw, een stille kracht die

niet veel zei maar rechtlijnig haar

eigen gekozen weg ging. Ze wist

wat ze wilde en normen en waarden

voerde ze hoog in haar vaandel. Dag

in, dag uit stond ze klaar voor ons

en wij kwamen altijd voor haar op

de eerste plaats. Ze was sober in eten

en drinken en aan kledij voor haar-

zelf werd zelden geld uitgegeven.

Kinderen krijgen voor de toen-

malige vrouwen was de normale

gang van zaken in een huwelijk

en een zwangerschap werd zon-

der veel omhaal gedragen. Een pre-

nataal doktersonderzoek gebeurde

De mama en oma van Mona

zelden of nooit tenzij er ernstige ge-

zondheidsproblemen opdoken. Ik

ben niet geboren in een "moeder-

huis" maar in het huis van mijn

moeders zuster, misschien met de

hulp van een vroedvrouw of het

kan ook geweest zijn met de hulp

van een oudere, ervaren vrouw.

Kort na mijn geboorte was mijn

moeder weer paraat op het schip om

voor de kinderen te zorgen en te

helpenmetmijnvader.

Als ik terugkijk op mijn jeugd was

mijn moeder altijd een stille aan-

wezige, zorgend, zichzelf wegcijfe-

rend. Toen ik leerplichtig werd, zo

rond zes-zeven jaar, en naar het in-

ternaat moest om les te volgen was

dat hard. Maar gelukkig was de op-

vang door de paters kapucijnen en

de zusters van Maria van Pittem in

de Brugse schippersschool, warm

en vol begrip en was er de zeker-

heid van een veilig en warm nest

aan boord van ons schip waar we

steedsnaarterugkondenkeren.

Ik ben zeer dankbaar dat ik een lief-

devolle en goede moeder heb gehad

die me opgevoed heeft met normen

en waarden waardoor ik een solie-

de basis had voor het opbouwen van

mijneigenleven.

Er zijn een massa teksten, liede-

ren en gedichten geschreven die lof

brengen aan de moeders en de moe-

derliefde maar er kunnen er nooit

genoegzijn.

MONA,KSADeBlauwvoet

Mijn oma ("moemoe") en mijn

mama zijn beide heel belangrijke fi-

guren in mijn leven! Ze staan altijd

voor mij klaar. Ik ben heel dankbaar

dat ik omringd ben door twee ster-

ke vrouwen met een oprecht goed

hart. Ik hoop dat ik later even sterk

in mijn schoenen zal staan als hen!

RUDYDEJONGE

Toen je nog wist dat je van vier zo-

nendemoederwas

en dat wij op Sint-Jozef woonden

maar je eigenlijk van Sint-Gillis

was,

dat je met Bastiaan trouwde maar

Koolkerke daarna je tweede thuis

was,

dat Hilde tien jaar lang je persoon-

lijkeverpleegsterwas…

denken we op Moederdag met veel

liefdeterugaandietijd

dat je ontzettend lang gewoon de al-

lerliefstemamawas

MARLEENVERGOTE

Vroeger droomde ik altijd van ‘ma-

maworden’

Nooitvan‘omaworden’.

Zelfs toen de kinderen oud genoeg

werdenomzelfmama

te worden, vond ik de tijd voor mij

nognietrijp.

Waarom? Waarschijnlijk omdat het

gepaardgaatmetouderworden

Nochtans ‘oma worden en zijn’ is

ietsprachtigs.

Je krijgt het of je het wil of niet, je

moeternietsvoordoen.

Maarhet iszo’nmooigeschenk.

Stuk voor stuk veroveren ze een

plekinjehart,die jevoorgeen

geldmeerwiltmissenen…

jeblijfter jongdoor.

KOENRAADVANEEGHEM

Graag wil ik mijn moeder toelich-

ten met enkele van haar uitspraken

die ik nooit zal vergeten. Geschiede-

nis lessen die mee mijn leven/ waar-

den/ inzichtenhebbenbepaald.

‘En toen stond plots mijn vader

daar aan de normaalschool van He-

verleeopzijnfiets.

Hij zei: meisje kom mee naar huis,

Rudy en zijn mama (en Hilde)

deoorlogisuitgebroken.’

‘Mijn moeder scheurde dat Hon-

gaarse vluchtelingenmeisje Malika

- dat wij opvingen - haar korte

hemdsmouwtjesaf.

Dat was volgens de kerk veel te on-

zedig’

‘In Heist moesten wij leerkrachten

Fransspreken.

De kinderen werden gestraft als ze

geen Frans praatten op de speel-

plaats’.

‘Jullie gaan wel de boerderij bered-

deren.

Zorgvoorelkaar.

Je krijgt nog een kruisje voor we

vertrekkennaarTurkije.’

‘Een van ons drie zal die kanker

overleven. ‘

‘Je mag mee met de Buick van non-

kelGuidonaarTurkije.

Gaan eten in de Hilton in Istanbul

isgeweldig.

Het Pierre Lotti hotel is ook goed ge-

noeg.’

‘Waarom bel je nu vanuit Israël?

Bush heeft net Irak aangevallen. En

dan?’

‘Je belt vanop Zaventem zeker? Na

een desastreus ingekort reisverhaal

in Ethiopië en de Turkana-woestijn

inKenia.

Mijn laatste gesprek thuis: ‘Nu

maak je je koffer nog eens op voor

hetAZ.

Net zoals jullie vroeger om de zo-

veel tijd jullie koffer maakten voor

eenwereldreis.’

MOEDERDAG

Zondag 9 mei is het Moederdag.

Elk jaar bieden we dan op het ein-

de van onze drie weekendvieringen

dankbaar de mama’s, grootmoe-

ders, overgrootmoeders een bloe-

metje aan. Trouwens… een bloeme-

tjevoorallevrouwen.

De ‘Dikke Van Dale’ vermeldt trou-

wens bij het trefwoord ‘moeder’

twee betekenissen: “1. vrouw die

één of meer kinderen heeft” en “2.

vrouw die als een moeder zorgt”.

Dit jaar zijn er geen weekendvierin-

gen… En toch willen we alle vrou-

wen een attentie geven. Ze mogen

dit op zaterdag 8 mei tussen 13

u. en 16 u. in één van onze drie

kerkenkomenophalen!

Carmino

MOEDERDAG

Een attentie in onze kerken



Nasroedin

was een oude man geworden,

die terugkeek op zijn leven.

Hij zat met zijn vrienden

in het theehuis

en deed zijn verhaal.

`Toen ik jong was,’

vertelde hij,

`was ik onstuimig.

Ik wilde iedereen

wakker schudden.

En ik bad tot God

om mij de kracht te schenken

om alle mensen in de wereld

te veranderen.

Op de helft van mijn leven

werd ik op een dag wakker

en realiseerde me

dat ik nog niemand had veranderd.

Daarom bad ik tot God

om mij de kracht te schenken

om de mensen

in mijn directe omgeving

te veranderen.

Ach, en nu ben ik oud,

en bid ik tot God

om mij de kracht te schenken

om tenminste mijzelf

te veranderen.’

DOORDENKERTJE

Veranderen
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PAASWOORDZOEKER

Onze vijf winnaars
In een vorig nummer stond een woordzoeker. Wie de juiste oplossing sms-te, kon een prijs winnen. 28 lezers deden dit en 5 van hen werden als winnaar uitgeloot. Een fles cava en een fles wijn werd

hen thuis bezorgd.

Familie Roos Lutgarde Gryson Rune Overbergh

Paul en Thérèse Van Quathem-Vermeersch Oplossing: 'Hij leeft verder' Roger Nollet

NATHAN, leider Chiro Sint-Jozef

Mijn oma is zoals een diamant,

zeldzaam, het schittert en je krijgt

ze niet kapot. Je kan er alles bij kwijt.

Praten kan ze heel goed en dat is

fijn. Alle vakanties ging ik graag sa-

men met mijn tweelingbroer naar

haar omdat we daar lekker eten had-

den en bijna alles mochten. Daarom

gingen we er elke woensdag na de

middag. Levenservaring heeft ze ze-

ker, voor raad kan je altijd terecht

bij haar.

KATIANECHELPUT

Mama / Oma zijn...

God-dank, wat een geluk, dat ik

mama ben mogen worden !

Ik zou het voor geen geld van de we-

reld willen missen.

En hoe kleiner, hoe liever : je raakt

toch niet uitgekeken op die kleine

wondertjes ?

Die mini-handjes, mini-voetjes...

alles zo mini-mini, zo roze en ze

ruiken zo lekker (of mag je dat niet

denken ?) !

En hoe gelukkig ben je als ze

weer goed gedronken hebben, als ze

mooi in mekaar gerold liggen te sla-

Nathan met zijn oma

pen, of als die kleine oogjes soms

héél groot-open liggen rond te kij-

ken...

En dan opeens beginnen ze je te

herkennen, is er die eerste glimlach

op dat gezichtje, herkennen ze je

stem, en laten ze hun eigen stem-

metje van langsom luider horen...

jaja, we verstaan het wel wanneer ze

honger hebben, of wanneer ze moe

zijn of ze liefst es willen geknuffeld

worden !!!

Hoe fier ben je niet als je met de papa

samen op wandel gaat met je spruit

in de buggy, en er mensen stiekem

hun hoofd eens draaien om naar dat

mooie baby-tje te piepen ! Jaja: “'t is

dat van ons !!”

En dan – wanneer is het gebeurd

? – kunnen ze alléén eten, alléén

stappen, wat later naar school en le-

ren ze fietsen … vallen en builen en

blauwe plekken : het hoort er alle-

maal bij, maar mama is dan de grote

toevlucht en genezer (!)

(Miel Cools heeft het zo mooi ver-

woord in zijn liedje over “De klei-

ne Pagadder” : leuk om nog es te be-

luisteren op You Tube !)

En dan hùn feesten : eerste commu-

nie, vormsel : dan zijn zìj fier als

gieters om in het middelpunt van

de dag te mogen staan !

Daarna gaat alles o zo vlug : die mid-

delbare school met de puberteit en

af en toe een lieve, maar soms ook

een “lastige” leerkracht, de verdere

studies of unief en … de liefjes met

af en toe l-d-v-d … tot dé ware er is !!

En wij, wij kijken intussen uit naar

de “nieuwe” kleintjes !

Wij mogen alles es her-beleven !!

Wat zien we die schatten allemaal

zo graag !

Weet je: we hebben ook al hùn ge-

heimpjes mogen delen, hebben al

samen gezelschapsspelen gespeeld

… waar zij in het begin (mochten)

winnen, maar wij nu ons best mo-

gen doen òm nog es van hen te win-

nen !!

Kinderen, schoonkinderen, klein-

kinderen, plus- en eigen- : wat zijn

jullie allemaal welkom, wat zijn we

rijke mensen dat jullie er zijn !

Tristan met zijn mama (en Mieke)

TRISTANDEFEBERE

Voor mezelf stelde ik in mijn jeugd

vast dat mijn mama eigenlijk "een

vanzelfsprekendheid" was, iemand

die je van nature uit graag ziet,

maar waar je eigenlijk nooit echt

bij stil staat. Wanneer je wat ouder

wordt, besef je wat je mama allemaal

voor je heeft betekend tijdens je le-

ven. Daar kan ik alleen maar dank-

baar voor zijn. Dit besef heeft de

band met mijn mama versterkt, om-

dat ik nu weet dat mama zijn hele-

maal niet zo vanzelfsprekend is als

ik eerder dacht.

Mijn partner - die ook mama is -

waardeer ik vooral voor haar op-

rechtheid, haar intrinsieke vrien-

delijkheid en bezorgdheid om men-

sen en het engelengeduld dat ze

heeft. Ze bezit ook een unieke au-

thenticiteit die je maar bij weinig

mensen vindt. Dat is meteen ook de

reden waarom ik zo graag bij haar

ben.

MOEDERDAG


