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De redactie behoudt zich het recht voor je reactie te bewerken
en/of in te korten. Alleen als je reactie wordt geplaatst,
krijg je bericht.

tiende weet ik dat dat komt doordat ik het syndroom van Usher
heb. Op die leeftijd ontdekte de oogarts een ernstige beschadiging
aan mijn netvlies, en werd één en één bij elkaar opgeteld:
doofheid en blindheid zijn de ingrijpende kenmerken van dit
syndroom. Sindsdien is mijn zicht alsmaar verminderd. Ik kan
nog scherp zien door een heel klein gaatje, slechts acht tot tien
graden en tot op een meter afstand, maar ik weet niet wat de
toekomst brengt. Ik leef met de dag, want als ik ga stilstaan bij
wat mij te wachten staat, word ik angstig en verdrietig. Zeker nu
ik niet meer alleen met mezelf te maken heb.
Samen met mijn man ben ik de uitdaging aangegaan door ‘ondanks
alles’ te kiezen voor het ouderschap. Onze kinderwens was te
sterk om er niet voor te gaan; daarmee zou ik, zo voelde dat, mijn
eigen bestaansrecht ontkennen. Twee kindjes, daar hoopten we
op. Het werden er vier. Dit doordat ik de tweede keer zwanger
bleek van een tweeling
en we daarna, te snel na
mijn mans sterilisatie,
een keer onveilig vrijden.
Dolgelukkig ben ik met
mijn stel, maar wat zijn
de afgelopen acht jaar
zwaar geweest! Niet
goed kunnen horen in
een huis waar altijd
veel geluid wordt gemaakt, niet goed kunnen zien terwijl vier
jonge kinderen verzorging en aandacht nodig hebben. Ondanks
hulp van mijn moeder, mijn man en de kinderopvang kost het me
bergen energie. Ik vind het bovendien moeilijk te accepteren dat
ik naast al dat zorgen geen enkele ruimte meer vind voor mijzelf
en mijn eigen ambities. Ik heb niet zo veel tijd meer, denk ik dan,
het duurt niet meer zo lang tot ik straks echt niets meer zie…
Ik ga daarom altijd door tot het uiterste, wil zo veel mogelijk uit
mijn dagen halen, tot ik ’s avonds doodmoe en uitgeput neerplof
op de bank. Maar om meer te kunnen genieten van mijn gezin 
en meer kwaliteit uit mijn leven te halen, móét ik rust vinden
in mijzelf. Een positief duwtje in de rug is hopelijk het initiatief
waaraan ik in oktober meedoe: de pelgrimsroute naar Santiago
de Compostela lopen met vier andere visueel beperkte mensen
en onze zes goedziende ‘buddy’s’. Alle controle loslaten, leren
dat het wel een tandje minder mag, in onvoorziene situaties op de
ander én op mezelf vertrouwen en de kans krijgen me, ruim twee
weken los van mijn gezin, te bezinnen op de vraag: hoe ga ik verder?
Ik vind het hartstikke spannend, maar de drang om nieuwe
indrukken op te doen en als een wijzer geworden pelgrim terug
te keren, is groter dan elk bezwaar dat ik kan bedenken.”

‘Ik heb niet zo veel
tijd meer tot ik straks
echt niets meer zie…’

41%
35%

Zelden tot nooit. Ik doe
wat ik kan.

24%

Bijna altijd. Ouders, man,
kids, ik doe altijd wel íemand
tekort.

Geregeld. Dan zou ik willen
dat ik me in tweeën kon
splitsen.

MEEDOEN MET DE POLL?
GA NAAR WWW.MARGRIET.NL.
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Meer dan alleen impulsief
Wat fijn dat er eindelijk een goed artikel/dossier over ADHD is gepubliceerd.
Ik las het in Margriet 34. Wat ik nog wil meegeven, is dat de website www.
impulsdigitaal.nl onlangs is veranderd in www.impulsenwoortblind.nl,
omdat ADHD meestal samengaat met dyslexie. En dat het werkende
bestanddeel van het medicijn Strattera niet methylfenidaat is, maar
atomoxetine. N. Vendrik

Elke dag nog een beetje vakantie
Wij hebben een manier gevonden
om dagelijks het vakantiegevoel
terug te halen. Elke avond gebruiken
we namelijk een placemat die we
kochten tijdens een van onze trips.
Onze voorraad is best groot, omdat
we dit al jaren zo doen. En omdat

onze kinderen de traditie hebben
opgepakt en van hun eigen reisjes
ook placemats meenemen, lukt het
ons om in een week de hele wereld
rond te reizen. Dat levert steeds
weer een boel (sterke) vakantieverhalen op. Carina Martens

www.facebook.com/projectcaminoandersbekeken

moment

Vlak na het overlijden van mijn man zat ik droevig op mijn
terras aan hem te denken, toen er twee ooievaars langsvlogen. Ik zag ze al een paar weken, nu cirkelden ze
boven mijn huis als zweefvliegers. Ik interpreteerde het
als een groet van mijn man, die als hobby zweefvliegen
had en ook geregeld zo boven ons huis rondvloog. Op het
moment dat mijn goede vriend de oprit op kwam rijden en
ik hem wees op de ooievaars, vlogen ze opeens weg.
Misschien omdat ik met dit gezelschap, dat mij vast zou
steunen in mijn verdriet, hun afleiding niet meer nodig
had? Gelukkig kon ik nog snel een foto maken, want ik heb
ze daarna niet meer gezien. Frieda Keltjens

OOK EEN MOOI MOMENT? VERTEL HET
ONS. PRAATMEE@MARGRIET.NL

FOTO VAN DE WEEK

Wil je reageren op iets wat je in Margriet of op
www.margriet.nl hebt g elezen, of wil je een ervaring delen?
Stuur dan een e-mail naar praatmee@margriet.nl. Vermeld
je naam, adres en telefoonnummer. Liever reageren per
post? Stuur je reactie naar: Laura Kraeger, Margriet
Praat mee, Postbus 1650, 2130 JB Hoofddorp.
Stuur je reactie exclusief naar Margriet.

Heb je last van
schuldgevoelens?

Goede timing

Maartje (38): “Ik ben slechthorend geboren en sinds mijn negen-

MEEPRATEN OVER
ACTUELE ONDERWERPEN? GA NAAR
WWW.TWITTER.COM/MARGRIETNL
WWW.FACEBOOK.COM/MARGRIETNL

Poll

Mooi

Van Julia Verkade: “Mijn man en ik hebben een reis
door Ethiopië gemaakt. Dit zijn Hamar-vrouwen bij
ondergaande zon. Ze behoren tot een van de vele
stammen die Ethiopië rijk is. Wat een schitterend en
fascinerend land!”

MAIL OOK JE FOTO NAAR
REDACTIE@MARGRIET.NL
O.V.V. ‘PRAAT MEE INSTAGRAM’.
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