


OCHTEND 

Zo kalm als op een vlor van helderheid 
en rust, gelegen op mijn rug 
dreef ik de ochtend in, het oclrtendliclrt, 
land, lucht en water waren één en :onder dat 
er van hun eigenheid maar iet.\ 1·erlon·n gmg. 

l.11~\e mama. 
~lijn groot-.te angst is altijd gcwee~t om jou kwijt te raken. daardoor was ik 
me heel bew11>t van de tijd die we 'amen hadden. al die herinneringen tit
tc:n in mijn hart. daardoor raak ik je nooll meer kwijt. 
Ik ben w ongdofdijk troh dat ik je dochter ben. 

kusje Bianca 

Lieve mama. 
Je was niet alleen mijn moeder maar ook mijn allerbeste vriendin. 
Een vrouw die het niet makkelijk had, maar ondanks dat, toch bleef 
genieten en altijd p!l'.itief wa,. 
Ik 1al dit koesteren en proberen door te geven zodat iedereen van jouw 
po'itie'e energie genieten kan. 
Jij bent een deel van mijn 1k en daar hen ik apetrots op! 

Ic bunt en blieft mien Tuutjen en ik oe Manneke. 

Hcrnuentje. 

Lieve ~fam. ik ga je mi~~n 
Jouw HV-tje Jochen XXX 

Jij hebt mij in die kone vi.if .iaar laten Lien en voelen dat het ook anders kan. 
lk heb je veel verteld - ook waar ik als kind van heb gedroomd. 
Jij hebt mijn wens vervuld "De rode laarsjes" en veel meer! 
Ik wil je zeggen: De spreuk op ie toilet geldt voor mij als voor geen ander: 

"Een vriend is iemand die alles \an Je weet, en toch van je houdt." 

Oma. 
Jij was voor mij een stralende zon. 
Je: ~traalde liefde. warmte en geluk uit. 
k stond altijd voor mij klaar. 
en je hebt ons met veel liefde verzorgd. 
Ik hield áelsveel van je en nu nog Mceds. 
Ik ial altijd aan je blijven denken 
en je nnoiL vergeten. 
Ik was jouw prinsesje 
en jÎj bent mijn prinses. 

Kusje Julie 


