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‘Het enige wat we kunnen
doen, is elkaar helpen’

Bregje (44)
‘Ik wil als
moeder vooral
liefde, warmte

en geruststelling
bieden’
Lang geleden heb ik als juf gewerkt, maar nu ik thuis ben 

met de kinderen en zij hier hun schoolwerk moeten doen, 
voel ik helemaal niet de behoefte om de juf uit te hangen. Ik 
wil als moeder vooral liefde, warmte en geruststelling bieden. 
Ik doe dus niet aan tijdschema’s. Dat trek ik zelf niet en ik 
merk ook dat mijn kinderen dat niet nodig hebben. Ze zoeken 
zelf naar een manier om hun werk gedaan te krijgen. 
Ik heb vier dochters, van twaalf, negen, en een tweeling van 
acht. Een van de twee jongsten, Isabel, is blind en heeft een 
ontwikkelingsachterstand. Ze kan wel communiceren, maar 
begrijpt heel veel dingen niet. Ze begrijpt dus ook niet wat 
er nu aan de hand is. Ze is heel erg gericht op hoe haar dag 
eruitziet en op wie er bij haar is. Ze is een heel vrolijk meisje 
van aard. En omdat zij zo vrolijk is, en geen angst heeft om 
wat er allemaal gebeurt, relativeert dat de situatie ook voor de 
anderen in het gezin. 
Mijn man heeft een vitale functie in de gas- en 
elektriciteitsvoorziening en heeft ook nu veel werk te 
verrichten. Ik run in het dagelijks leven een coach- en 
opleidingsinstituut, Voltone. Ik geef trainingen aan bedrijven 
en werk als organisatieadviseur en teamcoach, om de 
bedrijfsprocessen en prestaties te verbeteren, met de nodige 
humor erbij. Gelukkig zonder personeel. Ik huur mensen in 
als dat nodig is en heb dus nu niet de zorg voor werknemers. 
Mijn werk ligt namelijk stil nu, want bij geen enkel bedrijf zijn 
mijn trainingen nu prioriteit. 
Ik ben er wel van overtuigd dat dit alles uiteindelijk kansen zal 
opleveren, ook voor mij. Maar nu voel ik dat nog niet zo en zie 
ik het ook niet. Misschien gebeurt dat weer als de heftigheid 
eraf is. Nu merk ik dat ik me voornamelijk op mijn gezin wil 
richten. Een gezin waarin nu juist onze Isabel zorgt voor een 
soort normaal evenwicht, juist omdat zij blijft wie ze is. Zij 
zorgt voor de lucht en de lichtheid die we nu nodig hebben en 
dat is heel bijzonder.”

ook ineens heel anders uit. 
Hij is gewend om heel veel te 
werken, maakt gerust zestig 
uur per week. Niets meer 
kunnen doen, voelde heel gek 
voor hem. Voor mij betekent 
het nu iets meer administratie, 
maar verder verandert er 
eigenlijk niet zo veel. Ik merk 
dat de kinderen er niet zo 
zwaar aan tillen. Ze begrepen 
eigenlijk best snel hoe serieus 
het is en dat sommige dingen 
niet meer kunnen. Het enige 
wat we kunnen doen, is elkaar 
helpen in deze situatie.”
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