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op moeilijke momenten in verbinding te blijven met de 
mensen om haar heen. Leven in onzekerheid en zonder 
perspectief bezorgt haar gezin veel zorgen. Voor Inge 
zelf neemt het ook een groot stuk levensgeluk weg. In 
haar omgeving ziet zij vriendinnen die nog bezig zijn om 
kindjes te krijgen, aan een carrière werken of anderszins 
hun dromen waarmaken. Zij leeft in een zieke wereld met 
nog één been in een gezonde wereld. Het voelt heel 
ingewikkeld. 

Vanwege haar chronische vermoeidheid is Inge gestopt 
met werken en ligt haar focus bij haar gezin. Zij wil haar 
energie stoppen in het maken van mooie herinneringen 
met haar gezin en leuke dingen doen met haar dochter. 
Daarnaast hoopt ze dat ze andere mensen een hoop te 
bieden heeft. Haar kijk op het leven is veranderd. We 
leven in de vergankelijkheid van het leven en het belang-
rijkste is ieder moment er iets van te maken. Tegelijkertijd 
is dat ook moeilijk, want ze voelt zich vaak moe en ver-
drietig, eenzaam of niet begrepen. Het moet dan uit haar 
tenen komen om verder te gaan. Genieten van ieder mo-
ment klinkt heel eenvoudig, maar dat is het eigenlijk niet. 
Inge prijst zich gelukkig dat zij en haar man een groot 
netwerk om zich heen hebben van familie en vrienden 
waar ze steun kunnen vinden en plezier kunnen hebben 
met elkaar, want dat is ‘de allerbelangrijkste benzine voor 
het leven’ concludeert Inge. 

Ik kan van alles minder
Op de vraag of Inge hinder ervaart van dingen die zij 
bijvoorbeeld niet meer kan, antwoordt zij: ‘Ik kan van alles 
minder.’ Zij probeert beter te doseren wat ze op een dag 
doet, maar dat ervaart zij als lastig. Daardoor gaat  Inge 
nog steeds over haar grenzen heen. Zij zit in een fase 
waar zij eigenlijk weinig ontspanning vindt. Zij probeert 
met lezen en muziek luisteren toch de ontspanning te 
vinden die zij nodig heeft. Daarnaast zoekt zij de stilte 
op om haar gedachten te ordenen en dichter bij zichzelf 
te komen. Een jong gezin runnen is hard werken, daar-
om is ontspanning erg belangrijk. ‘Aan de andere kant is 

een gezin hebben ook weer heel fijn’, vertelt Inge. Haar 
dochter is de allergrootste reden om te leven en is het 
allerbeste medicijn. ‘In het hele proces brengt een kindje 
ook zoveel lucht, licht, plezier en verwondering’, zegt 
Inge. ‘Het houdt je heel dicht bij het leven, het is een 
helende kracht.’ 

Getrouwd en op huwelijksreis
Het afgelopen jaar kon er een stuk minder door corona, 
maar Inge en haar man hebben er het beste van gemaakt. 
Net na de zomer zijn ze getrouwd en ze hadden het geluk 
dat ze tot tien uur buiten een feest konden geven. ‘Lan-
ger hield ik het toch niet vol’, vertelt ze lachend. ‘We zijn 
nog op huwelijksreis geweest naar Curaçao’, vertelt Inge 
blij. ‘Pakken wat we kunnen pakken en overal het meest 
waardevolle uit halen of het nu klein of groot is’, vervolgt 
ze. Toen de boodschap kwam dat in de kerstvakantie 
alles dicht ging, heeft Inge wat tranen van haar wangen 
geveegd. Ze wilde met Fenne allemaal leuke dingen 
doen. Schaatsen en naar een kerstfilm kijken, maar ineens 
viel dat weg en werd het allemaal perspectiefloos. ‘Heb ik 
volgend jaar nog wel een kans om dit te doen’, vroeg ze 
zich af. Vrienden hadden voorgesteld om samen een paar 
dagen naar Winterberg te gaan. Haar dochter heeft daar 
voor het eerst op ski’s gestaan, heerlijk om te zien en erbij 
te zijn.

Mijn bijdrage voor lotgenoten
‘Oh jee, geïnterviewd worden’, dacht Inge. ‘Het is het 
makkelijkst om het beste van jezelf te laten zien en te zeg-
gen dat je er het beste uit wil halen of ervan uitgaat dat je 
weer beter wordt. Voor mij is het uiteindelijk een eenzaam 
proces en ik mag mijzelf laten zien met mijn angsten en 
worsteling.’ Met andere woorden: ‘Ik mag er zijn.’ Om dat 
te zeggen vindt Inge lastig. Andere vrouwen die in haar 
positie zitten en die misschien hetzelfde voelen als zij wil 
ze meegeven dat het geen ‘gloriaverhaal’ hoeft te zijn. 
‘Als dat iets is wat ik terug kan geven, laat dat dan mijn 
geluid of bijdrage zijn’, zegt Inge tot slot..

‘PAKKEN WAT WE  
KUNNEN PAKKEN EN OVERAL  

HET MEEST WAARDEVOLLE  
UIT HALEN OF HET NU  

KLEIN OF GROOT IS’


