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je werd vanmorgen wakker. Je kon kleren aantrekken. Er 

was stromend water. Je kon eten en drinken. Het leven is 

goed. Papa, jij bent dankbaar.

Ons leven is net als op vakantie gaan… We beseffen dat 

we weinig nodig hebben om te kunnen genieten. Vol aan-

dacht kijken we om ons heen. De bijzonderheid zit in 

details, en die lichten op als je er je aandacht op 

schijnt. Het ondernemen zit in je bloed, het geeft jou 

kracht en voldoening.

 

Ons gezin.

 gezondheid, liefde & affectie, uitdagingen, 

inspanning & ontspanning, dat is waar het leven voor jou 

en voor ons als gezin om draait.

het leven























We lopen allemaal wel eens in het donker. In het leven 

moeten we leren om zelf het licht aan te kunnen doen. 

Één van de moeilijkste keuzes in het leven is dat je 

iets los moet laten. Loslaten betekent niet laten val-

len, maar je geeft Juul de kans om op haar eigen benen 

te staan… Vallen en opstaan dat behoort tot het leven. 

Het leven is te kort om je te veel zorgen te maken. 

heb plezier, heb lief, heb geen spijt en laat je door 

niemand van de wijs brengen.

Soms hebben we alleen maar een knuffel nodig. 

Geen woorden, 

maar gewoon een knuffel waar je het gevoel van 

krijgt dat je er mag zijn. 

optimistisch

























De mooiste dingen in het leven zijn mensen, plaatsen en 

ervaringen. Fijne momenten vol liefde, humor en plezier. 

Er is niet veel meer nodig. een praatje hier, een praatje 

daar. hier voel je voldoening, vreugde en plezier.

het pure intense leven. 

Een levensgenieter. 

Je haalt alles uit het leven, tuurlijk zijn er vaak zor-

gen, maar niet om nietszeggende dingen. Overwinteren met 

mama in Gran-Canaria of in Azië, is een mooi toekomstbeeld 

voor jullie samen om naar uit te kijken. 

Hoe ouder je wordt, hoe meer jij je beseft dat de dingen 

in het leven die niets kosten, het meest waardevol zijn.
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When the rain
Is blowing in your face
And the whole world
Is on your case
I could offer you
A warm embrace

To make you feel my love

When the evening shadows
And the stars appear

And there is no one there
To dry your tears
I could hold you

For a million years
To make you feel my love

I know you
Haven't made

Your mind up yet
But I would never

Do you wrong
I've known it
From the moment
That we met

No doubt in my mind
Where you belong

I'd go hungry
I'd go black and blue

I'd go crawling
Down the avenue

No, there's nothing
That I wouldn't do

To make you feel my love

The storms are raging
On the rolling sea

And on the highway of regret
Though winds of change

Are throwing wild and free
You ain't seen nothing

Like me yet

I could make you happy
Make your dreams come true
Nothing that I wouldn't do

Go to the ends
Of the Earth for you

To make you feel my love

make you feel my love 
adele




