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levensverhaal

even voorstellen:
Mijn naam is Karin van der Plas, (54) beoefenaar van de kunst van het leven. Wat ik doe is eigenlijk niet zo relevant.
Interessant is, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe en of ik daar blij van word! Ik leef en werk vanuit mijn hart,
ben authentiek, tikkeltje eigenzinnig en geworden wie ik wil zijn. Altijd, op zoek naar waar het eigenlijk om gaat in
het leven. Geraakt door verhalen uit het dagelijkse leven, vol vreugde en verdriet. Herkenbare, spiegelende verhalen
over mensen zoals u en ik, spreken tot een ieders verbeelding. Laat uw hart verwarmen, ze halen je voor even uit de
dagelijkse sleur en hopelijk wordt u er blij van. Reist u met me mee?

Op een mooie zomerse zondagmiddag ging
ik met een vriendin naar een muziekmiddag,
gewoon even helemaal niks, genieten van
elkaars gezelschap en mooie muziek. Een
concert met prachtige liedjes beroerde de
gasten, soms werd er zelfs een traantje
weg gepinkt. Muziek brengt mensen vaak in
ontroering en geeft beelden aan herinneringen. In de pauze ontmoette ik een vrouw, die zichtbaar
was geraakt door de mooie muziek en teksten. De sfeer was warm en ontspannen. We raakte
aan de praat en al gauw bleek dat zij zelf ook zong in een koor. Enthousiast als ik ben, nodigde ik
haar spontaan uit voor een activiteit die bij mij in mijn agenda stond. Ze accepteerde mijn aanbod
met graagte. Een afspraak was snel gemaakt. We namen geen afscheid, omdat we wisten
dat we elkaar snel weer terug zouden zien. Onze ontmoeting wil ik omschrijven als een zacht
zomerbriesje. We waren beiden geraakt, ik, vooral door haar bezieling en eenvoud. Ik voelde dat
deze ontmoeting het begin van iets moois zou worden.
Eenmaal thuis zocht ik haar naam op het internet en had haar website snel gevonden. Wat er
toen gebeurde dreunde nog lang na. De zangeres had wel een bijzonder verhaal, waardoor ze
werd gedreven. In haar dagelijks leven was ze boerin; een zingende boerin! Ze zingt haar liedjes
in het dialect en schrijft haar eigen teksten van de liedjes helemaal zelf. Puur, was het woord dat
me beroerde, liedjes allemaal van oet het hert geschreve. Inmiddels had ze zelfs een heuse CD
opgenomen, met de veelbelovende titel Herteplaetjes. De teksten bedenkt ze tijdens haar werk of
als ze de koeien aan het melken is. Geweldige inspiratiebron, haar eigen leven, haar omgeving.
Haar belevingen over vreugdevolle en verdrietig dingen uit haar leven zorgen bij mij voor een
kippenvel-reactie. Ik klikte op de linkjes van haar liedjes en genoot meteen met volle teugen, een
en al herkenning!

vrouw die ergens tussen het groen verscholen, elke dag koeien melkt en zingend door het leven
gaat….wat er ook gebeurt! Dat noem ik nog een Levenskunst. Verbonden door een lied, voor altijd.
Het duurde dagen voor dit liedje uit mijn hoofd verdwenen was, de tekst in mijn ziel gegriefd. Het
had ook mijn kind kunnen zijn, betekent zoveel. Achter deze zin schuilt heel veel verdriet en pijn.
Zoveel vragen, geen antwoorden. Uiteindelijk kwam ik bij mijn eigen gewetensvragen terecht.
Vragen als: ”hoe zit ik hier eigenlijk in? Heb ik hier eigenlijk wel een mening over? En hoe ga ik hier
dan mee om?”.
De kunst van het leven is voor mij, elke dag oefenen in het niet
oordelen! Een moeilijke opdracht voor iedereen, want hoe doe
je dit dan? Antwoorden zoekend op levensvragen zoals, wie ben
ik? Waarom, gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En als het
echt moeilijk wordt, vraag je je af wat de ‘zin’ van dit alles is? Een
belangrijke levensvraag voor veel mensen: “waarom overkomt mij
dit nu?”. Over dit thema zijn heel wat boeken geschreven. Ik ben een
bevoorrecht mens, omdat ik naar veel levensverhalen mag luisteren.
Elke keer weer is het een cadeautje om in de ont-moeting geraakt
te worden, gewoon dagelijks en in alle eenvoud.

Echter na het 5e liedje werd ik plotseling wakker geschud door een liedje over een jongen die zij
persoonlijk goed kende, een vriendje van haar zoontje uit zijn kindertijd. Dit liedje heeft ze geschreven
naar aanleiding van het vreugdevolle feit dat ze oma van een prachtige kleinzoon werd. Haar
zoon werd papa! Diep geraakt door dit godsgeschenk, maar tegelijkertijd geconfronteerd met
het gegeven dat het jongentje van toen, nooit papa zou worden. Een drama had zich voltrokken,
waardoor het vriendje van haar zoon nooit meer van dit leven zou kunnen genieten. Het was bruut
ten einde gekomen. Het leven is niet maakbaar, haar kwetsbaarheid raakte me diep. Even stond
ook mijn leven stil bij de laatste zin, ‘het had ook mijn kind kunnen zijn!’

Net zoals dat mij is overkomen in de ontmoeting met de
zingende boerin. Daar is ‘iets’ gebeurt, op zielsniveau. Iets dat
kun je niet vastpakken, benoemen of beschrijven in woorden.
Woorden schieten mij dan altijd te kort. Je bent dan getuige van
iets heel moois of iets heel ergs. Hier zit niks tussen in. Het
overkomt je, hoor je dan soms zeggen. Dat ‘overkomen’ is
zielsverbinding, iets van een hogere orde. Dat ‘iets’ verbindt
mensen, omdat we dan weer even worden herinnert aan
wie we in wezen zijn

Wauw, heftig! Wat een lef, ging steeds door mijn hoofd. Mijn gevoelens en emoties rolde over
elkaar heen, tranen biggelde over mijn wangen. Want de zin ‘het had ook mijn kind kunnen zijn!’
verbond ons zelfs op afstand! Mijn eigen kwetsbaarheid werd aangeraakt. Wat is ervoor nodig?
Een vrouw die ik gisteren nog niet kende, die mijn hart vanaf het eerste moment heeft gestolen, die

Verhalen ‘oet het leave gegrepe’ komen puur en
rechtstreeks uit het hart. Het antwoord op de vraag,
waar het nu eigenlijk echt over in ons leven, weten we
pas als we het kwijt zijn.

zorg voor...

Daar
“
word ik dus
echt blij van.
”

Mantelzorg is en mooie taak maar soms is dit geen keuze

Een moeder merkt op een morgen dat ze niet goed kon spreken. Iets waar ze tevoren nooit
een probleem mee had, integendeel ze was altijd goed van de tongriem gesneden. Zij dacht
dat dit te maken had met een zekere vermoeidheid, misschien een beginnende burn-out en
besteedde er geen aandacht aan.
Haar echtgenoot adviseerde de moeder om maar eens naar de huisarts te gaan. Deze zag
onmiddellijk dat er iets niet in orde was en verwees haar dezelfde dag door naar een neuroloog
die na een scan onderzoek tot de bevinding kwam dat ze een hersentumor had op de plaats waar
het spraak-taalcentrum gelegen was.
Een nadere verwijzing naar een neuroloog van het MUMC kwam tot dezelfde conclusie. Hij vertelde
haar dat, als ze zich wilde laten behandelen, er een operatie diende te worden gedaan om de
tumor grotendeels weg te laten halen. Helemaal verwijderen zou niet mogelijk zijn.
Na het uitvoeren van een punctie bleek dat ze de meest ernstige vorm van een tumor had.
Vervolgens volgde er een operatie waarbij de tumor grotendeels verwijderd werd. De klachten die
samenhingen met het niet kunnen spreken waren vervolgens verdwenen.
Na verloop van tijd groeide de tumor in haar hoofd weer aan en was ze genoodzaakt te stoppen
met werken, hetgeen ze inmiddels weer had opgepakt.
Ze was dus genoodzaakt om thuis te blijven en ondertussen moest zij het maximale aantal de
bestralingen ondergaan, waarbij haar partner met haar meeging.
Haar partner werd met het ziek worden van zijn vrouw zogenaamd mantelzorger. Dit betekende
dat hij het huishouden moest doen en allerlei taken op zich kreeg die voorheen zijn vrouw deed,
zoals boodschappen doen, maaltijden voorbereiden, de was verzorgen, het huis op orde houden,
het bezoek van familie en kennissen regelen.
Naar mate de moeder zieker werd en haar lichamelijke klachten toenamen, werd zij op een
bepaald moment bedlegerig omdat ze niet meer kon lopen. Via de huisarts werd er een beroep
gedaan op de verpleging van de thuiszorg. Zij deden de lichamelijke verzorging en verpleging.
De taken van de mantelzorger namen toe. Vanzelfsprekend hielp hij de verpleging van de thuiszorg
met de verzorging van moeder.
Maar daarnaast onderhield hij contact met de huisarts, de medisch specialisten, de apotheek.
Verder kwamen er administratieve taken bij die te maken hadden met het UWV, het CAK etc.
Naast de lichamelijke inspanning is ook de psychische belasting, want degene waarvoor hij zorgt
zal er op een bepaald moment er niet meer zijn. En dan……… “
Dit is een persoonlijk verhaal van een mantelzorger. In Nederland zijn er ongeveer 3,5 miljoen
mantelzorgers. 80% van de zorg wordt door mantelzorgers en vrijwilligers gegeven.
Wanneer ben je dan mantelzorger?
‘Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat
ze een persoonlijke band hebben met die persoon.
De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgvrager.

Waarom een “etiket” voor mantelzorg? Zorgen voor elkaar dat doe je gewoon, dat gaat vanzelf is
een veel gehoorde reactie. En dat is natuurlijk ook zo. Maar mantelzorg is dus ook een omvangrijke
taak zoals blijkt uit de cijfers. Met de toename van mensen die thuis blijven wonen kan er ook
sprake zijn van overbelasting. Daarom is het goed om mantelzorgers in beeld te hebben en in
gesprek te zijn om dit te voorkomen. Herkennen en erkennen kan een grote preventieve werking
hebben en het is belangrijk dat de mensen
weten waar ze terecht kunnen voor informatie
en advies maar ook voor zo nodig begeleiding
en ondersteuning.
Dit kan o.a. bij het steunpunt mantelzorg
Leudal. Het steunpunt werkt vanuit het
oogpunt van de mantelzorgers en komt
op voor hun belang. Het streven is dat het
onderwerp mantelzorg in de samenleving, in
eigen dorp of buurt op de agenda staat. Want
immers als mantelzorg in eigen omgeving in
beeld is wordt er veel sneller een helpende
hand aangereikt die mantelzorgers goed
“un plaetje van de wirkgroep, mer op de Daag
kunnen gebruiken. Echter voor mantelzorgers
dan ook de taak die helpende hand aan te van de Mantelzorg geit ut om Uch”
nemen. Mantelzorgers zijn vaak “doeners” die de zorgvrager vaak het beste in beeld hebben. Dat
kan het wel eens moeilijk maken de zorg aan anderen over te laten. Want zelf doen is vaak sneller
en beter. Maar al die kleine beetjes kunnen wel opstapelen. Mantelzorg is een mooie taak maar
soms is dit geen keuze.
De landelijke Dag van de Mantelzorg is op 10 november.
Het steunpunt mantelzorg Leudal van Synthese heeft ons als vrijwilligers benaderd om te helpen
een gezellige activiteit te organiseren voor de mantelzorgers.
Praten met elkaar en niet over elkaar is voor vele het motto, en dat gaan we dan ook doen! We
maken er een leuke avond van. Dat verdienen de mantelzorgers want hun eigen agenda wordt
maar al te vaak aangepast op de zorg voor anderen. De koffie met vlaai staat klaar en we sluiten
af met een leuke verassing.
Mantelzorgers uit Leudal die willen deelnemen aan deze gezellige avond kunnen zich opgeven
vóór 1 november bij Synthese via e-mail info@synthese.nl of telefonisch 0475-745135. Heeft u voor
deze avond problemen met opvang van uw naaste dan denken we graag met u mee.

Mantelzorgers tot 10 november? Geef u snel op, we verwelkomen u graag!
De vrijwilligers van de werkgroep Mantelzorgondersteuning

