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Heleen: ,,Arjan, mijn moeder en ik
zijn nu opgeleid om Juliën te kun-
nen verzorgen. En we krijgen hulp
van twee verpleegkundigen. Omdat
Juliën nu naar school gaat, kan ik
uitgebreid de tijd nemen voor
Sascha. Onze hoop is dat de zorg
voor Juliën in de loop der jaren
steeds minder heftig wordt, al zal
ze wel een beetje begrip en geduld
voor haar grote broer moeten op-
brengen. Maar dat is andersom ook
zo. Ik maak me daar eigenlijk niet
zo druk om.”

Kies op tijd
voor jezelf

Heleen: ,,We zijn gelukkig altijd
egoïstisch genoeg geweest om ook
aan onszelf te denken, dat heeft
ons erdoorheen gesleept. Op een
gegeven moment kon ik het niet
meer, de hele tijd in dat ziekenhuis

zijn en ben ik regelmatig een paar
dagen naar huis gegaan. Om even
bij te komen, in mijn eigen bed te
slapen. Dan trok ik huilend de deur
achter me dicht in Rotterdam,
maar thuis kon ik het wel loslaten.
Je hebt het nodig om jezelf op te
laden. Arjan heeft een eigen zaak
en is door de week ook gaan wer-
ken in Enschede.”

Arjan: ,,Dan pendelde ik heen en
weer tussen Enschede en Rotter-
dam. Werk was ontspanning ge-
worden voor mij.”
Heleen: ,,We hebben elkaar ook echt
losgelaten, achteraf denk ik dat dat
heel goed is geweest. En als ik soms
echt niet meer kon, dan belde ik
jou en praatte jij me er weer door-
heen. Ook samen heb je tijd nodig.
Omdat we hulp hebben van twee
verpleegkundigen, hebben we nu
een vaste oppas. Als zij er is, gaan
we lekker met z’n tweetjes uit eten.”
Arjan: ,,En we doen ook lekker onze
eigen dingen. Heleen met haar
vriendinnen, haar blogs. Ik ga
graag naar FC Twente. Dat heb je
gewoon nodig.”
Heleen: ,,Toen Juliën in het zieken-
huis lag, ben ik gestopt met wer-
ken. Daar had ik niet voor gekozen,
maar het ging niet meer. Maar als-
maar thuiszitten, dat is niks voor
mij, de muren kwamen op me af. Ik
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Omdat we hulp hebben van twee
verpleegkundigen, hebben we
nu een oppas. Als zij er is, gaan
wemet z’n tweetjes uit eten

werk nu weer twee dagen op een
kinderdagverblijf en dat vind ik
heerlijk. Je hebt echt een eigen
leven nodig.”

Alle clichés over
genieten van kleine
dingen zijn waar

Arjan: ,,Als niks zeker is, is alles mo-
gelijk. Dat is echt ons levensmotto
geworden.”
Heleen: ,,Ik weet nog dat ik de tekst
ergens las en er spontaan van
begon te huilen. Hij past zo bij ons,
omdat er zo veel onzeker was in
ons leven. En toch bleek er van
alles mogelijk. Nikszekerallesmoge-
lijk.nl is ook de naam van het blog
dat ik schrijf, waarop ik blog over
de dingen die we meemaken. Ik
hoop dat onze kinderen, als ze het
over jaren teruglezen, trots zijn op
zichzelf.
Als je me vooraf had gevraagd of ik
dit aan zou kunnen? Dan had ik ge-
zegd: nee. Maar als je er eenmaal in
belandt, heb je geen keus. Je doet
het gewoon. Het is je kind. Ik heb
daarom ook altijd een beetje
moeite met mensen die zeggen dat
ze respect voor ons hebben, of ons
bewonderen. Je neemt niets meer
voor lief en alle clichés over genie-
ten van kleine dingen zijn waar. We
genieten heel erg van het gewoon
zijn.”


