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50% korting op het lesgeld!

Cursus 15 dagen gratis proberen!

Niet geslaagd? Lesgeld terug!*

Start met deze voordelen

Leren, waar en wanneer jij wilt

Aan de keukentafel. In een koffietentje. Onder-
weg in de trein. Met een NHA opleiding studeer 
je waar én wanneer je wilt. In je eigen tempo. 
En je hebt je persoonlijke docent in de buurt.

Gratis tablet
+ toetsenbord

BEROEPSOPLEIDINGEN TOP 10 TAAL- EN HOBBYCURSUS TOP 10
 1    Basiskennis boekhouden

Voor erkend Associatie diploma! 
of 4x € 26,00

  2   Zelfstandig Ondernemer Basis
Voor erkend Associatie diploma
of 4x € 36,50

  3    Excel
Voor offi cieel diploma
of 5x € 39,50

  4    Webdesign
Geen software nodig!
of 10x € 17,50

  5   Praktische Psychologie
Voor offi cieel diploma
of 12x € 23,00

  6    VWO wiskunde
Erkend door OC&W
of 8x € 38,50

  7   Life Coach
Gewaardeerd met 4 sterren!
of 12x € 41,50

 8    Nagelstyling
Inclusief materialenpakket
of 9x € 45,50

  9    Gewichtsconsulent
Voor erkend BGN diploma!
of 11x € 42,00

10    Makelaar
Voor erkend SVMnivo diploma
of 24x € 35,50

 1    Spaans
Voor beginners of gevorderden 
of 12x € 17,50

  2   Engels
voor beginners of gevorderden
of 12x € 17,50

  3    Nederlands
Foutloos schrijven en spreken
of 12x € 15,00

  4     Duits 
Voor beginners of gevorderden
of 12x € 17,50

  5   Frans 
Voor beginners of gevorderden
of 12x € 17,50

  6    Thuiskapper
Inclusief kapperspakket
of 5x € 70,50

  7   Fotografi e
Gewaardeerd met 4 sterren!
of 10x € 24,50

 8    Gitaar spelen
Aanbod: gitaar voor 39 euro
of 12x € 20,50

  9    Massage
Inclusief instructievideo’s
of 6x € 35,00

10    Tekenen en schilderen
Inclusief materialen
of 18x € 16,50
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Kies nu uit 500 thuisstudies!

In ons leven besteden we zo’n 12 jaar en 5 maanden

aan uitstellen. Dat is 109.000 uur voor ons

uitschuiven wat we toch moeten doen. En bedenk

nou eens wat je met die tijd zou kunnen doen.

NHA.nl thuisstudies

WAT KUN JIJ DOEN MET

UUR?
109 000109 000



Welkom
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Mijn grote geluk is dat ik een tuin heb. Niet dat ik zulke groene 
vingers heb – integendeel. Ik weet niet veel over planten en 
bloemen. Sommige collega’s weten precies wanneer er 
 gesnoeid, gezaaid en geoogst moet worden. Net als mijn 
 moeder, ik noem haar weleens tuinprinses. Zij heeft geprobeerd 
me hierin in te wijden, maar ontdekte al snel dat ik er geen 
 talent voor heb. En tóch ben ik gek op tuinen. Tuinen waar  
je doorheen kunt wandelen. Tuinen die je kunt bewonderen. 
 Tuinen met gras waar je op kunt liggen, met bloemen en  
vogels. Netjes aangeharkt.
Elk voorjaar doe ik opnieuw een poging mijn eigen tuin aan te 
harken, het gras te temmen en plantjes te verzamelen. En hoewel 
het resultaat misschien nooit is zoals ik het in mijn hoofd had:  
ik geniet er enorm van. Waarom in de aarde wroeten zo gezond 
voor je is, lees je in het artikel over ‘planttherapie’ op pagina 35.

Veel plezier met deze nieuwe Vriendin!

Het is elk jaar weer een uitdaging 
om zo vroeg in het seizoen, als 
de bomen nog kaal zijn, buiten 
lentemode te fotograferen. 
 Gelukkig is er de Keukenhof, die 
al wel vol prachtige bloemen 
staat en die met ons wil delen. 
Helaas mag het park nog niet 
open, maar hopelijk komt daar 
snel verandering in, zodat 
 iedereen toch nog van de 
 bloemenpracht kan genieten 
zoals je die op pagina 24 ziet.

Twee weken geleden was het 
 zover: we gingen voor het eerst 
‘live’ op Instagram. En wel met 
een interview met columniste 
 Larissa, die vertelde en kijkers
vragen beantwoordde over haar 
maagballon. Ze was bloed nerveus, 
maar wij ook! Gelukkig liet de 
techniek ons niet in de steek  
en werd het een informatief én 
 gezellig  uurtje. Dat smaakt naar 
meer! (Interview gemist? Kijk het 
terug op onze Instagram.)

Larissa

Renske
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Editorial

Achter de schermen

WEBSITE: Vriendin.nl / FACEBOOK: VriendinNL / TWITTER: @VriendinNL / INSTAGRAM: @vriendin_nl / PINTEREST: vriendinnl / YOUTUBE: VriendinNLvideo
VOLG 
ONS 

 KORTING 
6x 

voor maar
€ 14,95
Kijk snel op 
pagina 72
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Foto: Cees Rutten. Styling: 
Jasmijn Braber. Visagie: Djolien 
de Kreij. Kleding: vest € 59,99 
Selected Femme • jumpsuit  
€ 139,99 Comma 
Vriendin biedt vrouwen de ruimte 
om hun verhaal te doen, maar 
heeft zelf geen betrokkenheid bij 
de beschreven gebeurtenissen.

LEZEN
14  Jacqueline ontmoette de ware in de 

daklozenopvang: ‘Tijdens de afwas 

sprong de vonk over’

18  Presentator Jaap Jongbloed: ‘Mensen 

die klagen, ik kan er slecht tegen’
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‘Door mijn 
schuld is  
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12 Alle voordelen voor abonnees

36 6x Vriendin voor maar € 14,95
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Blossom wellness-douchegel
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Mis nooit meer een topdeal en profi teer van exclusieve aanbiedingen! 
Ga naar www.voordeeluitjes.nl/nieuwsbrief en schrijf u in!

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 30 juni 2021 (m.u.v. feestdagen). *Let op: de vermelde prijzen zijn vanaf en kunnen verschillen per aankomstdatum. 
De prijzen zijn per persoon (p.p.), o.b.v. twee personen in een standaardkamer, excl. administratiekosten (1-3 personen € 14,50, 4+ personen € 24,50 per boeking)  

en stads- en toeristenbelasting. Kijk online voor de volledige voorwaarden. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Boek via Voordeeluitjes.nl/vriendin of bel naar 0900 66 777 88 (25 c/m)

        Hotel treft coronamaatregelen

Unieke & voordelige arrangementen96% van de klanten beveelt ons aan Méér dan 10 jaar dé specialist

Tip! Bezoek de 40 meter hoge Oude Jeroenskerk en u heeft een prachtig uitzicht over Noordwijk en de Noordzee.

Noordwijk | Zuid-Holland | Nederland
Golden Tulip Noordwijk Beach

Het gastvrije hotel staat pal aan de boulevard en het strand 
van Noordwijk. Start de dag met een uitgebreid ontbijt, 
zodat u vol energie kunt beginnen aan die strandwandeling, 
een fi etstocht door de duinen of het verkennen van de 
bruisende kustplaats Noordwijk. 

Na een dag vol activiteiten is er niets fi jner dan 
heerlijk ontspannen in het hoteleigen zwembad of het 
stoombad. De keuken van het hotel verzorgt smakelijke 
3-gangendiners met seizoensgebonden gerechten, die u 
op uw kamer nuttigt of - zodra dat weer kan - in het 
sfeervolle restaurant.  Vanaf de overdekte en verwarmde 
serre sluit u de geslaagde dag af, terwijl u de zon in de 
zee ziet verdwijnen.

2x overnachten  
2x uitgebreid ontbijt
1x 3-gangendiner

3-daags diner 
arrangement

7,6 Goed

3 DAGEN AAN 
DE KUST

p.p.129,00*

Flesje water op de kamer
Gratis gebruik relaxruimte
Gratis WiFi



VOOR VRAGEN 
OVER ABONNEMENT 
OF BEZORGING:
bel 088 - 133 87 07 of mail naar
klantenservice@vriendin.nl

#delen

Volg ons op Vriendin.nl • Instagram • Facebook • YouTube • Pinterest

DEEL OOK JOUW VRAAG, VERHAAL OF REACTIE OP EEN VAN ONZE KANALEN!

Vriendin is op veel manieren bereikbaar:

WWW: Vriendin.nl
VriendinNL
@VriendinNL
@vriendin_nl

vriendinnl
VriendinNLvideo

TELEFOON REDACTIE: 
088 - 133 84 75

POST: Vriendin Post
Postbus 94300
1090 GH Amsterdam
MAIL: post@vriendin.nl
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Best gelezen op Vriendin.nl
1. 7 dingen die je nooit mag schoonmaken 

met afwasmiddel
2. Déze 4 dingen mag je nooit schoonmaken 

met keukenpapier
3. Josje: ‘Ik gun mijn ex de kinderen niet’    
4. Je wasmachine schoonmaken: zó doe je het
5. Petra was getrouwd met een narcist: ‘Hij 

wilde me voor zichzelf ’   

Krijg jij ook geen genoeg van Vriendin? Volg ons 24/7 op Vriendin.nl, Instagram en Facebook.
Lees hier de leukste reacties op Vriendin, online en offline.

1. Maak aan het begin van de maand al 
een bedrag naar je spaarrekening over, 
leef van wat er overblijft 

2. Bekijk de aanbiedingen en doe slechts 
1 keer per week boodschappen

3. Schrijf al je inkomsten en uitgaven op, 
zodat je overzicht houdt

4. Ga voor het huismerk in de supermarkt 
5. Koop dingen als kleding of spelletjes 

ook eens tweedehands 
6. Vermijd winkels of shop-apps die je  

verleiden om geld uit te geven

Jolanda: “Wees blij dat je überhaupt één gezond kind op de 
wereld hebt mogen zetten! Er zijn genoeg mensen die dit niet 
gegeven is en het heel graag willen.” 
 
Marise: “Misschien moet je zijn keuze eens gaan respecteren in 
plaats van je zin proberen door te drijven.” 
 
Joyce: “Blijven praten is het beste wat je kunt doen. Ook jouw 
man moet duidelijk zeggen wat de redenen zijn dat hij niet wil 
of twijfelt. Vergeet vooral jullie zoontje niet dat er al is. Hij verdient 
ook alle liefde en aandacht.” 
 
Geesje: “Een kind krijg je samen en het besluit moet je ook  
samen nemen. Je moet je man niet dwingen om nog een kind 
te nemen als hij dat echt niet wil...” 
 
Lianne: “Voor sommige mensen kan een wens voor een tweede 
kind minstens net zo groot zijn als voor een eerste kind, maar 
blijkbaar is dat voor sommige mensen zeer moeilijk te begrijpen 
‘want je hebt al een gezond kind’ (dus geen recht op meer...). 
Alsof ze iemand geen tweede kind gunnen. Er zijn ook genoeg 
mensen die voor een eerste kind extreem aan de slag gaan en 
er extreem mee bezig zijn. Moeten die ook maar hulp zoeken 
dan? Of is dat bij een eerste juist normaal?”

Facebook-vraag

Wij waren benieuwd: wat is 
jouw ultieme tip om meer 
geld over te houden aan het 
einde van de maand? 
Deze tips werden genoemd:

Praat mee
Dit artikel op Vriendin.nl zorgde voor veel reacties.

Mirjams man 
wil geen 
tweede kind: 
‘Ik ben 36, het 
is nu of nooit’ 

Reacties



Heb jij ook een berg Douwe  
Egbertspunten in huis die je  

waarschijnlijk nooit zult gaan  
gebruiken? Doneer ze dan aan 

een goed doel! Dat kan via  
www.de.nl/spaarprogramma en 

de koffie- en theegigant verhoogt 
jouw schenking met 20%. 

Saskia Oudshoorn schrijft een serie 
feelgoodromans speciaal voor Kobo. 
Hoofdpersoon is Liv. Ze werkt in een  
hotel, maar droomt van een eigen  
patisserie. En ze heeft een vriend, maar 
is hij wel de ware? Meer verraden we 
niet, deel 2 is inmiddels uit en er volgt 
meer! Recept voor geluk (nr. 1),  
Breekbaar geluk (nr. 2) e-book € 9,99, 
audioboek € 17,99 www.kobo.com

Zelf doen
Nusch was op zoek naar een 
leuk koord om haar zonnebril 
aan te hangen, maar ze 
schrok van de prijzen. Dan 
maar zelf maken, dacht ze, 
en in no time had ze een  
bedrijf. Met een collectie van 
25 verschillende koorden, 
met kralen van glas, parels of 
edelstenen. Handgemaakt 
én betaalbaar: vanaf € 12,50  
www.dingeltjeklatergoud.nl

tweelingen worden er jaarlijks wereldwijd geboren. Sinds  
de jaren tachtig is het percentage tweelingen met een derde  
gestegen door het toepassen van vruchtbaarheidstechnieken 
als ivf en ICSI, die de kans op een tweeling vergroten.
bron: nos GOED 

PUNT

1.600.000

Dat voelt goed!

8  VRIENDIN
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FERMENTHEE
In kombucha zitten veel antioxidanten, gezonde bacteriën, 
enzymen en vitamines. Wist jij trouwens dat dit lekkere,  
friszure en beetje vreemde frisdrankje eigenlijk gewoon  
thee is? Gefermenteerde thee, maar toch: thee. The GUTsy 
Captain Kombucha heeft nu een suikervrije variant, nóg  
gezonder dus! Blikje, 25 cl € 1,55, onder meer bij www.plus.nl

Hoofdzaken
Wordt je haar snel vet, heb je last van roos  
of een jeukende hoofdhuid? Wellicht is je 
hoofdhuid niet in balans. Door je haar op de 
juiste manier te wassen, krijg je je hoofdhuid 
weer in goede conditie.
1. Was je haar zo min mogelijk, dan krijgt het 

de kans om zelf de productie van talg te  
reguleren. Vaak wassen stimuleert de talg-
productie, waardoor je snel vet haar krijgt. 

2. Was je haar met een milde shampoo met 
een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. 
Agressievere shampoos met parfum of  
met een hogere pH-waarde kunnen  
de hoofdhuid uitdrogen, maar ook de  
talgproductie stimuleren.

3. Was je haar zorgvuldig. Masseer shampoo 
goed in in je haar én op je hoofdhuid. 

TIP: gebruik bij het wassen van 
je haar een shampooborstel. Die 
verspreidt de shampoo goed 
door je haar, ontwart je lokken, 
reinigt je hoofdhuid én stimu-
leert de doorbloeding ervan. 
Deze is van Lee Stafford en hij 
kost € 8,-. www.douglas.nl

5x winnen
Kans maken op 

een proefpakket vol 
kombucha t.w.v. 

€ 26,-? Kijk op 
Vriendin.nl/winnen

De kunststof Componibilikastjes 
van Kartell zijn designklassiekers 
die zelfs in musea tentoongesteld 
staan. Toch is dit geen oud 
nieuws, want deze uitvoering is 
gemaakt van Bio-On, een 100% 
natuurlijk, recyclebaar, biologisch 
afbreekbaar materiaal. Geschikt 
voor binnen en buiten en ook  
verkrijgbaar in geel. 32 x 58,5 cm 
€ 189,- via www.amazon.nl

DUBBEL  
GROEN

VRIENDIN  9



Waar gaat Vogeleiland over?
“Over Marianne, een meisje dat zeventien jaar geleden van huis wegliep 
en vervolgens spoorloos verdween. Haar zus Nicole kampt met een 
enorm trauma hierdoor. Mariannes vermissing heeft een schaduw  
geworpen op alles. Haar ouders worden verteerd door wanhoop en  
verdriet en volledig in beslag genomen door de zoektocht. In de hoop 
zich los te breken van dit verleden, vertrekt Nicole naar Spanje. Hier gaat 
ze in haar eentje op een afgelegen berg wonen. Maar dan gebeurt er iets 
waardoor ze een teken krijgt dat Marianne misschien nog in leven is…’’ 
 
Wat heeft je geïnspireerd?
“Drie jaar geleden verhuisde ik zelf parttime naar Spanje. Hier ging ik, 
net zoals Nicole, alleen in een afgelegen huis op een berg wonen. Overdag 
was het de hemel, ’s nachts vond ik het doodeng. Ik had het idee dat ik 
iets met deze gevoelens moest doen, dus begon ik erover te schrijven.  
Een jaar later kwam het nieuws dat in Ruinerwold, een dorp in Drenthe, 
een heel gezin in totale isolatie leefde. Dit fascineerde mij. Hoe kunnen 
mensen zo lang onder de radar blijven? Uiteindelijk heb ik deze twee 
componenten samengevoegd en zo is Vogeleiland ontstaan.”
 
Waar houd je rekening mee als je schrijft?
“Ik wil graag dat mijn lezers genieten terwijl ze mijn boeken lezen.  
Omdat het verhaal bloedspannend is, maar ook omdat de personages  
interessant zijn en door mooie omschrijvingen van de omgeving. Een 
goede thriller sleurt je mee naar een andere wereld. Het verhaal pakt je  
en laat je niet meer los. Dat klinkt simpel, maar je krijgt het alleen  
voor elkaar als je veel aandacht besteedt aan je boek en niet te snel  
denkt dat het af is.” 

Marion Pauw
In mei verschijnt Vogeleiland,  

de nieuwe thriller van  
Marion Pauw (47). Een spannend  

en meeslepend verhaal over  
vermissing en gevangenschap. 

SCHRIJVER

3 vragen aan
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Het is deze week Wereldgezondheidsdag! 
En dus selecteerden we de allergezondste 
boeken voor jou:
• Huisarts Tamara de Weijer deelt al haar 
tips voor een gezondere leefstijl: over  
bewegen, slaap en voeding, maar ook 
over zingeving en verbinding. Wat Tamara 
belooft? Meer balans en een gezonder  
lichaam. Willen we allemaal wel, toch? Het 
leefstijlboek € 24,99 Uitgeverij Kosmos •  
In haar boek Voeding & immuunsysteem 
geeft schrijfster Marjolein Dubbers inzicht 
in de voedingsmiddelen die helpen om 
het immuunsysteem gezond en sterk te 
houden. Het immuunsysteem beschermt 
tegen virussen en bacteriën. € 15,99  
Uitgeverij Kosmos • Voeding heeft een  
grote impact op de gezondheid van  
je hersenen. Maar liefst 20-25% van de  
energie uit je voeding gaat naar je  
hersenen. Wat hebben jouw hersenen  
nu allemaal nodig? In Brain food legt 
schrijfster Charlotte Labee het je uit.  
€ 26,50 Uitgeverij Charlotte Labee

GEZOND 
LEESVOER

No milk today
Nouveauté van Blue Band: vegan kookroom. Heerlijk vol 
en romig, dus perfect in deze bloemkool-mosterdsoep. 
Fruit witte preiringetjes glazig. Teen geperste knoflook 
erbij fruiten, dan 1 bloemkool in roosjes en 1 el grove 
mosterd erdoor mengen. 2-3 min. bakken, afblussen met 
750 ml groentebouillon, 10 min. koken. Beker kookroom 
toevoegen plus peper en zout. Pureren, garneren met  
40 g gehakte gerookte amandelen. Bon appétit!

10  VRIENDIN



Goed begin

Nieuw in het 
vakmanschap:
de Ereburger
Een sappige vegan premium 

burger met de perfecte structuur 
en smaack. Van oudsher werd de 
titel ‘Ereburger’ toegekend aan hen 

die onderscheidende prestaties 
hebben geleverd. Dat inspireerde 
ons deze plantaardige burger toe 

te voegen aan het Ereburgerschap. 
Het nieuwste en meest malse 

burgerinitiatief van De Vegetarische 
Slager, dat mooi rosé gebakken 

het best tot z’n recht komt. 
Serveer met liefde aan de grootste 

vleesliefhebber en geniet!

Probeer ‘m nu! 
Verkrijgbaar in bijna alle 

supermarkten. Van 12 t/m 
25 april met 25% korting bij 

Albert Heijn. 
Kijk voor de kortingscoupon 
bij het schap in de winkel, 

of verzilver ‘m online op ah.nl 
met de code: AH0216. 

OOK IEMAND EEN BLOEMETJE GEVEN?

Elke week mag een lezeres een 
Vriendin-boeket weggeven.

CARLA (50, rechts op de foto)
Werk: gehandicaptenbegeleider
Relatie: getrouwd met Jantje (57)
Kinderen: Melanie (29), Giovanni (27), Jennifer (23)
 
Het bloemetje is voor… “mijn vriendin Anita. Zij heeft het de laatste jaren niet  
makkelijk gehad. In korte tijd verloor ze beide ouders aan kanker. Omdat Anita  
gescheiden is, stond ze er alleen voor. Ik vind het zo ontzettend knap van haar hoe  
ze er voor haar ouders is geweest en zich staande heeft gehouden.”
 
Anita is mijn beste vriendin omdat… “ze altijd feest brengt in mijn leven. Twaalf jaar 
geleden zagen we elkaar voor het eerst. We werkten allebei in het ziekenhuis op de  
afdeling neurologie. Toen ik haar leerde kennen, verwachtte ik niet dat we later goede 
vriendinnen zouden worden. Er was niet meteen een klik. Toch bleken we ontzettend 
goed op elkaar te zijn ingespeeld, op het werk, maar ook privé. Anita is super zorg-
zaam en staat voor iedereen klaar. Onze vriendschap groeide en inmiddels zijn we 
vriendinnen voor het leven.”
 
Ik word gelukkig van… “mensen die gelukkig zijn. Als anderen om mij heen gelukkig 
zijn, word ik daar enorm blij van. Hier haal ik mijn eigen geluk uit.’’
 
In de toekomst hoop ik… “een opleiding tot verpleegkundige te volgen. Dit staat echt 
op mijn bucketlist. Ook lijkt het me fantastisch om ooit oma te worden. Het lijkt me 
prachtig om kleinkinderen te zien opgroeien.”

Bloemetje voor...

Wil jij ook iemand verrassen met een prachtige bos bloemen? Geef je dan op 
via Vriendin.nl. Als jij wordt uitgekozen, mag je iemand blij maken met een 
boeket t.w.v. € 25,-. Met dank aan Verbloemen: www.verbloemen.nl

3x winnen
Snakken jouw handen naar een pakket 
vol reinigings- en verzorgingsproducten 
t.w.v. € 19,-? Kijk op Vriendin.nl/winnen

Handig!
Belangrijker dan ooit: schone 
handen. De hygiënische 
handgels van Glycerona  
reinigen je handen en  
verzorgen tegelijkertijd je 
huid. Ze zijn niet plakkerig  
en ze ruiken lekker, ook heel 
belangrijk! Hygiënische  
handgel vanaf € 3,-, 2-in-1 
handgel/-crème vanaf  
€ 3,99 www.glycerona.nl



Jennifer: ‘Mijn 
dieet sloeg om 
in een OBSESSIE’

Romy (10) 
is topmodel met 
het syndroom 
van Down
‘Ze is een echte diva’

Maaike moest € 51.000,-studieschuld afl ossen‘Ik kreeg lol in zuinig leven’

Mode
Laat je 

sportieve 
kant zien

HHB-winnares Elizabeth
‘Meedoen vond ik doodeng’ 

GESTOPT 
MET SEKS
‘Wat wij 

doen in bed? 
Slapen!’

Dat 
maakt je 
gelukkig

Herontdek je
van vroeger 16
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ECHT. Zoals jij

Budgetkoken
voor € 3,-
per persoon
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LentegelukLentegelukLentegelukLentegeluk
Zo leef je
met AANDACHT
(vooral voor jezelf)

SCHOONZUS WERD 
DRAAGMOEDERDRAAGMOEDERDRAAGMOEDER
‘Dankzij Britt heb ik nu 

een prachtige zoon!’

MINDER 
SNACKEN?

‘Had mijn moeder‘Had mijn moeder
tóch gelijk…’tóch gelijk…’

8 8 – bij nader inzien – – bij nader inzien – 
wijze lessen wijze lessen 

♦ Geweldig voorjaarshuis Dé woontrends volgens experts

♦ ‘Deze tattoo zette ik voor mijn kind’ 4 vrouwen vertellen

♦ Het nieuwe modeseizoen: FRIS & VROLIJK met poederpastels

Hiermee lukt het je!

23
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33%
ligt wakker 

van de 
geldzorgen 

ECHT. Zoals jij

Cabaretier Richard Groenendijk 

werkt ook in de zorg

‘Patiënten houden van mijn zwarte humor’

V
RIE

NDIN ENQUÊTE

Marieke: ‘Een zieke partner 

laat je niet in de steek. 

Maar ik kón niet anders…’
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5
Doe jezelf een abonnement cadeau!

Sommige extra’s worden verspreid over het jaar weggegeven. De voordelen/cadeaus kunnen tussentijds en jaarlijks variëren.  
Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

BEN JE  NOG GEEN ABONNEE?Ga dan snel naar  Vriendin.nl/abonnementen en profiteer meteen van alle leuke  acties  en extra’s!

Vriendin-
abonnees

5xSPECIAAL 
VOOR

Als je een abonnement hebt op Vriendin, 
levert dat veel voordeel op!

Elke week maak je kans op een leuk cadeau

1 Je krijgt Vriendin 
wekelijks  

thuisbezorgd

2  Een abonnement  
is voordeliger  

dan losse nummers 
in de winkel

4
Abonnees betalen 

geen verzend -
kosten bij online 
bestellen van de 
Vriendin specials  

3 Leuke kortingen, 
gratis verrassingen  
en andere extra’s

Wil jij ook gebruikmaken van deze voordelen? 

Ga naar Vriendin.nl/abonnementen

De winnaars van deze week:  
M.M. van der Hoek uit Den Helder,  
T. Kamphuis uit Putten en  
E. Witte uit Den Haag
Gefeliciteerd! Jullie krijgen  

je cadeau thuisgestuurd.

Ook deze week zetten we 3 abonnees  
in het zonnetje. Zij ontvangen deze 
Sunkissed selftan-set t.w.v. € 45,-! Je nieuwe 
favoriete zelfbruiners voor een zomerse teint: 
Self Tan Mousse medium (200 ml), Gradual 
Tan light-medium (200 ml), Clear Mousse  
1 Hour Tan (200 ml), Tan Be Gone Double 
Sided Exfoliating Tanning Mitt en Double 
Sided Velvet Tanning Mitt.

Abonneevoordeel



Omdat ik een soort hoofdgast zou zijn 
in een tv-programma, moest er door 
de betreffende redactie van alles 

worden voorbereid. Er kwam een voorgesprek 
(telefonisch in deze tijden) waarin me het 
hemd van het lijf werd gevraagd. Over mijn  
leven, mijn werk, mijn gezin en mijn muzikale 
voorkeuren. Dat was allemaal leuk, want het 
zette me weer aan het denken over wat er is 
gebeurd en hoe het is gegaan. Ik mag niet 
mopperen, al zeg ik het zelf.
Maar goed, toen kwam dus die haast  
onvermijdelijke vraag: of ik ook foto’s had  
van wat ik had verteld. Van vroeger, toen  
ik ooit klein was, en van schoolmusicals  
en bandjes en pianolessen. En van mijn  
opbouwende en uitdijende gezin. En van  
allerlei andere momenten waar mensen zoal 
foto’s van maken.
En ja, toen kwam weer dat grote probleem:  
ik weet nooit waar ik zo veel foto’s vandaan 
moet toveren. En Roos ook niet. Tenminste,  
die heeft ook een hekel aan het bij elkaar  
sprokkelen van dingen. Zouden er mensen zijn 
die alles geordend in mapjes en fotoalbums 
hebben? Vast. Net zoals er ook veel mensen 
zijn die een paar keer per jaar een foto  
hebben gemaakt van hun complete gezin.  
En dan ook nog weten waar die foto’s zijn.
Bij ons liggen en hangen er overal foto’s,  
verspreid door het huis. In dozen en kisten,  

op prikborden en aan de muur, in mappen en 
ook best – tot een bepaald jaar – een aantal 
in ingeplakte fotoalbums. Maar als ik zo’n 
vraag krijg om zo veel mogelijk foto’s van  
allerlei levensmomenten aan te leveren, dan 
zakt de moed me in de schoenen.
Het was dus ook een ding dat wekenlang op 
ons to-dolijstje bleef staan. Het liefst werk ik zo’n 
lijstje zo snel mogelijk af, streep het door en 
klaar ermee, done. Maar met dat in hoofdletters 
geschreven FOTO’S erop lukte dat dus niet.  
En kregen we steeds vriendelijk vragende  
berichten van de redactie van het televisie- 
programma of het al gelukt was en of iemand 
zou kunnen komen om de foto’s op te halen. 
Nee, blij werden we daar niet van. Het ging 
zelfs zo ver, dat ik me afvroeg waarom ik ja 
had gezegd tegen dit overigens heel erg  
leuke programma. Ik bedoel: dit was zo’n  
helse opdracht, dat ik bijna spijt had.  
Maar zoals met alles in het leven: op een  
goede ochtend besloten we ons ertoe te zetten. 
We struinden door het huis, grabbelden in  
dozen, plukten foto’s van muren, spitten de  
albums door en scrolden door onze telefoons. 
Zo kregen we een bijna overdreven hoeveel-
heid vastgelegde herinneringen bij elkaar.  
We appten de opgeluchte redacteur en  
voor we het wisten, was alles opgehaald en 
meegenomen. FOTO’S kon eindelijk worden 
doorgestreept! Nu was alles weer goed.FOTO’S: het was 

iets wat wekenlang 
op ons to-dolijstje 
bleef staan
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Robert ten Brink (65) schrijft in Vriendin over zijn dagelijks leven. Met zijn vrouw Roos heeft hij vijf dochters: 
Nina (37), Emma (35), Charlotte (33), Isabel (31) en  Suzanne (24). Ook is hij opa van Floris, Willem, Hugo, Sophia en Julia.



JACQUELINE 
ONTMOETTE HAAR 

PARTNER IN DE 
DAKLOZENOPVANG

‘Allebei geen
huis, maar 

de liefde hield
 ons staande’

NA HAAR SCHEIDING VOND  
JACQUELINE (NU 34) MET HAAR 

KLEINE KINDEREN OPVANG IN EEN 
HUIS VOOR DAK- EN THUISLOZEN. OP 

HET DIEPTEPUNT VAN HAAR LEVEN 
KREEG ZE DAAR EEN RELATIE MET 
EEN MEDEBEWONER. “TIJDENS DE 
AFWAS SPRONG DE VONK OVER.”

Jacqueline: “Mijn ex en ik hadden geld-
zorgen en behoorlijk ook. Na de geboorte 
van Frans, ons eerste kind, verloor ik mijn 
baan en door mijn reuma kon ik niet zo 
makkelijk ander werk vinden. Tijdens de 
zwangerschap van Brian, onze tweede,  
ben ik nog wel even postbezorger geweest, 
maar dat ging de laatste maanden fysiek 
gezien niet meer. Mijn ex werkte toen als 
hovenier, wat  financieel veel onregelmatig-
heid met zich meebracht. De ene keer was 
er geld, de andere keer helemaal niks.
We hadden betalings achterstanden en 
moesten  voortdurend de eindjes aan 
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‘MIJN JONGSTE 
WAS TWEE WEKEN 
TOEN ONS HUIS 
WERD  ONTRUIMD’

 elkaar knopen. We dichtten het ene gat met 
het andere en de problemen stapelden 
zich op. Geldstress is verschrikkelijk. Ik was er 
dag en nacht mee bezig, het vrat energie. 
We hadden er ook veel ruzie over, dat  
was onvermijdelijk.
Voor mij was het belangrijkste dat we eten 
hadden. Dat hoefde niet luxe te zijn, als het 
maar voedzaam was en we geen honger 
hadden. Kleding haalde ik van Marktplaats 
of de Kledingbank. Mijn ouders en schoon-
moeder kochten zo nu en dan een pak 
 luiers voor ons, dat gaf dan even lucht.  
Het was niet makkelijk, maar ik probeerde 
er het beste van te maken. Ondanks alle 
zorgen genoot ik van Frans en van mijn 
zwangerschap. Door Frans moest ik door  
en hij gaf ook de nodige afleiding.”

Knoop doorgehakt
“Ik wilde dat mijn kinderen niet onder onze 
geldzorgen zouden lijden, maar dat bleek 
onmogelijk. Brian was twee weken oud toen 
ons huis werd ontruimd. De gemeente was 
keihard, maar kon niet anders – ze volgden 
de regels. ‘Als je geen woonruimte hebt, 
 halen we de kinderen bij jullie weg’, kregen 
we te horen. Dat kon absoluut niet, natuurlijk. 
Ik had dan misschien geldproblemen, ik was 
wel een goede moeder. De kinderen zouden 
hoe dan ook bij mij blijven.
Ik ben direct een oplossing gaan zoeken.  
Ik vond een opvang voor dak- en thuislozen 
waar ik terechtkon. Er was geen plek voor 
gezinnen, wel voor alleenstaande ouders 
met kinderen. Ik hakte de knoop door: mijn 
relatie was al zo lang slecht, ik moest voor 
mezelf kiezen. En dat deed ik ook. Mijn 
 ouders hebben mij de eerste week na de 
ontruiming opgevangen. Ik kon even bij ze 
op adem komen, dat was ontzettend fijn. 
Daarna was er plek in de daklozenopvang.
Het was een hele stap om daarnaartoe  

Aan Vriendin



‘WE LEERDEN  
ELKAAR KENNEN 
OP DE BODEM 
VAN DE PUT’

te gaan, maar ik had geen keuze. Het huis 
bood onderdak aan zo’n tien anderen. 
 Iedereen had er een eigen kamer, maar we 
deelden de keuken, woonkamer en bad
kamer en aten ook met elkaar. Aanvankelijk 
bleef ik met de kinderen op mezelf, maar al 
snel legde ik contact met andere bewoners. 
Allemaal hadden we een eigen verhaal, 
niemand zat er voor z’n plezier. Maar we 
misten allemaal een plek voor onszelf en 
dat schiep een band.
Ondertussen bleef ik het onvoorstelbaar 
vinden dat het zover met mijn problemen 
was gekomen, maar vanaf de allereerste 
seconde nam ik de volle verantwoordelijk
heid. Alleen ik kon dit oplossen.”

En toen kwam Frenk
“Een week nadat ik in het opvanghuis was 
komen wonen, kwam Frenk binnen. Ik zag 
meteen dat hij in een moeilijke fase van  
zijn leven zat. Hij was net gescheiden en zat 
overduidelijk met zichzelf in de knoop. Onze 
kamers grensden aan elkaar, maar echt 
contact was er die eerste tijd niet. Frenk 
was gesloten en deed afstandelijk.  
Hij droeg amper bij aan het huishouden  
en kwam op mij en de medebewoners  
wat chagrijnig over.
Na een tijdje ontdooide hij iets. Toen ik op 
een dag een beetje met mijn handen in 
het haar zat, bood hij aan buiten een rondje 
met Brian te gaan lopen. Dat vond ik heel 
lief van hem. Frans kwam aandacht tekort, 
waardoor hij kattekwaad uithaalde. Ik kon 
hem geen seconde uit het oog verliezen. 
Doordat Frenk met Brian ging wandelen, 
kon ik even met Frans spelen. 
Frenk en ik raakten met elkaar aan de 
praat. Beetje bij beetje deelde hij meer 
over zijn leven en vertelde ik hem ook wat 
mij was overkomen. Hij had twee dochters, 
Sanne en Fleur, in vrijwel dezelfde leeftijd 
als mijn kinderen. Na zijn scheiding waren 
er geldzorgen ontstaan die uiteindelijk tot 
een ontruiming hadden geleid.
Frenk liet zijn afstandelijkheid steeds meer 
varen. ’s Avonds deden we spelletjes met de 
andere bewoners. Ik zag hem ontspannen 
en zelfs af en toe ogenschijnlijk zorgeloos 
lachen – een totaal andere man dan toen 
hij binnenkwam.

Op een avond sprong de vonk over.  
Hij waste af, ik droogde en we gooiden  
wat schuim en theedoeken naar elkaar.  
Ik botste daarbij tegen hem aan en we 
 keken elkaar toen net iets te lang in de 
ogen. Ik moet even weg hier, dacht ik.  
Ik wist niet wat me overkwam. Ik voelde  
iets waarvan ik niet wist of dat nou wel  
zo handig was. Ik leek wel verliefd.”

Meer dan leuk
“Ik ben naar mijn kamer gegaan om tot 
mezelf te komen. Daarna heb ik geprobeerd 
Frenk te ontwijken. De situatie verwarde me 
enorm. Ik had net een relatie achter de rug 
en was bezig mijn leven voorzichtig op de 
rit te krijgen. Wat moest ik met een nieuwe 
verliefdheid aan? Ik had daar totaal geen 

stabiele basis voor, moest nog veel te veel 
regelen. ‘Dit ga je niet doen’, zei ik hardop 
tegen mezelf. Maar ja, zo werkt het niet. 
 Liefde houd je niet tegen. Zeker niet als je 
met elkaar onder één dak woont. Alleen 
wist ik toen nog niet of Frenk hetzelfde  
voor mij voelde. 
Een paar dagen gingen voorbij. Op een 
avond had ik de kinderen op bed gelegd. 
Eindelijk waren ze stil. Ik wilde graag tv 
 kijken, maar was bang dat ze dan weer 
wakker zouden worden. Frenk en ik appten 
wat over en weer, in dat stadium waren we 
inmiddels. ‘Kom gezellig bij mij tv kijken dan’, 
appte hij. Die avond hebben we gezegd 
dat we elkaar meer dan leuk vonden.  
Ik voelde me weer net een tiener, het was 
zo spannend.
Hoewel je zoiets natuurlijk echt niet altijd in 
de hand hebt, was het niet de bedoeling 
dat er onder bewoners onderling relaties 
ontstonden. Toen we het iedereen uiteindelijk 
vertelden, kregen we te horen dat ze het 
 allang in de gaten hadden. Hadden we 
het toch minder goed verborgen kunnen 
houden dan we zelf dachten!

De zoons van 
 Jacqueline en  
de dochters van 
Frenk kunnen het 
ook goed vinden.
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‘WAT HEBBEN WE 
HET TOCH GOED 
SAMEN, ZEGGEN 
WE VAAK’

Het was een periode vol emoties. Enerzijds 
hadden we veel problemen. We leerden 
elkaar feitelijk op de bodem van de put 
kennen, op het slechtste moment van  
ons leven. Frenk had nog behoorlijk wat 
emotionele problemen waar hij mee aan 
de slag moest. En hoewel mijn ex en ik al 
even uit elkaar waren, moest er bij mij ook 
nog veel geregeld worden. Aan de andere 
kant was er die verliefdheid, dat hield ons 
staande. We hadden ontzettend veel steun 
aan elkaar. En we genoten van de aller-
kleinste dingen, zoals van een simpele 
wandeling naar de speeltuin. Frenks 
 kinderen kwamen eens in de twee weken 
bij hem, dan maakten we het met z’n zessen 
zo gezellig mogelijk.
Na een tijdje vertrok ik met mijn kinderen 
naar een andere opvang. Frenk en ik zijn 

 elkaar in die periode blijven zien. Anderhalf 
jaar lang werkten we aan onszelf en stelden 
we in onze eigen levens orde op zaken. 
Toen ik eindelijk een urgentieverklaring en 
een woning toegewezen kreeg, was ik zo 
gelukkig. Ik was echt toe aan een plek voor 
mezelf en de kinderen. Frenk had op dat 
moment nog geen huis. ‘Kom erbij’, heb ik 
gezegd. Dat het tussen ons goed zat, wist ik 
inmiddels. We zijn nu zeven jaar samen en 
nog steeds heel gelukkig.”
 
Het voelt veilig
“Mijn jongens wonen bij mij en Brian heeft 
vanaf het begin ‘papa’ tegen Frenk gezegd. 
We hebben dat zo gelaten, we vormen  
een hecht gezin. Frenks dochters zijn in 
 co-ouderschap bij ons. De kinderen zijn gek 
met elkaar. Als je niet beter zou weten, zou je 

denken dat het echt broers en zussen zijn. 
Het ene moment spelen ze met elkaar, het 
volgende moment maken ze ruzie.
Frenk en ik blikken regelmatig terug op die 
bijzondere start van onze relatie. We vinden 
het nog steeds ongelofelijk dat we op deze 
manier bij elkaar zijn gekomen. ‘Heerlijk hè, 
een dak boven ons hoofd’, zeggen we ook 
zo nu en dan. Of: ‘Wat hebben we het toch 
goed samen.’ Ik vind het belangrijk om 
daarbij stil te blijven staan. Wij weten als 
geen ander hoe het leven ook kan  lopen 
en zijn allebei dankbaar voor wat we  
nu hebben.
Om alle schulden die we hadden af te 
 lossen, hebben we ons jaren geleden 
 onder bewind laten stellen. Dat wil ik voor-
lopig zo houden. Ik ben bang ooit weer 
 financiële problemen te krijgen, het bewind 
voelt veilig. We hebben het echt op orde 
nu. Frenk is vrachtwagenchauffeur en ik 
 studeer HBO rechten. Strafrecht is mijn 
 beste vak. Wat ik er precies mee wil gaan 
doen, weet ik nog niet, maar ik zou wel 
 jongeren willen inspireren om iets van  
hun leven te maken. Ik heb nog even  
om erover na te denken, volgend jaar 
 studeer ik af. 
Het is fijn om weer rust in mijn leven te 
 hebben. Als mijn ex langskomt, blijft hij 
 altijd koffie drinken. Ook op dat vlak is alles 
goedgekomen. En Frenk en ik zijn nog 
steeds net zo verliefd als zeven jaar 
 geleden. We zijn een heel sterk team.” 

REAGEREN?
Heb jij je partner ook 

op een bijzondere plek of 

in een bijzondere situatie 

ontmoet en wil je je verhaal 

delen? Mail het naar  

post@vriendin.nl

Aan Vriendin



PRESENTATOR JAAP JONGBLOED 

‘Mijn geheim 
voor een  

gezond leven?

Blijf nieuwsgierig!’
Hij is bijna 66, maar aan stoppen denkt hij niet. Presentator Jaap 
Jongbloed over 100x ‘mooie meisjes’, zijn eigen meisje en het 
glas dat altijd halfvol is. “Ik kan slecht tegen mensen die alleen 

maar klagen over wat er niet goed gaat.”  

Op de dag van het interview is  
het precies vier jaar geleden dat  
Het mooiste meisje van de klas- 
presentator Jaap Jongbloed zijn  
eigen meisje ontmoette: Inge.  
Uit eten kunnen ze niet, maar  
een mooie bos bloemen om het te  
vieren, dát kan natuurlijk wel. Hoe 
dat ging met die ontmoeting, vertelt 
hij aan het einde van het gesprek 
over het nieuwe seizoen van Het 
mooiste meisje. Dat begint op 6 april 
weer. Bijna alle opnames vonden in 
Nederland plaats: want corona. “Als 
kijker merk je dat niet. Vorig jaar 

deden we het ook al zo. Er was  
zelfs een vrouw die ik niet eens  
persoonlijk kon ontmoeten, Juliette, 
en dat vond ik de indrukwekkendste 
aflevering van de serie. Ze had een 
terminale ziekte, ze lag in een hos-
pice. Ze wilde graag een document 
voor haar kinderen achterlaten.  
Juliette overleed voordat we haar  
aflevering konden uitzenden.  
We hebben het haar gelukkig nog 
wel kunnen laten zien. Ondanks dat 
ik niet bij haar was en niet met haar 
heb kunnen reizen, was dat het  
intiemste gesprek dat ik had.”

Was het de mooiste van alle  
honderd afleveringen die je tot nu 
toe hebt gedaan?
“Het zijn allemaal zulke verschillende 
verhalen, veel ervan hebben indruk  
op me gemaakt. Bijvoorbeeld die over 
Hilde. Nadat haar zusje overleed aan 
zelfdoding, gooide ze haar carrière om 
en ging ze mensen in Nepal helpen. 
De eerste vrouw in de nieuwe serie, 
Reshma, heeft ook een indrukwekkend 
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verhaal. Zij is van Hindoestaans-
Surinaamse afkomst en op school 
enorm gepest. Ze ging met iedereen 
om in de klas, ook met Nederlandse 
klasgenoten, en dat pikten de  
Hindoestaanse meiden niet. Zij  
intimideerden haar en ze is ook 
echt fysiek mishandeld. Reshma  
is nu wethouder voor de PvdA in 
Barendrecht. Ze heeft de ambitie 
om de wereld beter te maken.  
Zelf is ze ook ambitieus. Toen we 
stonden te filmen in Den Haag wees 
ze naar het Binnenhof: ‘Daar wil ik 
terechtkomen, in het parlement.’ 
Fantastisch, toch?”
 
Kun je iets concluderen, na al  
die afleveringen?
“Sommige mensen denken: wat 
hebben deze vrouwen veel drama 
meegemaakt. Maar mijn ervaring is 
dat ik bij jou ook het drama vind als 
ik ernaar vraag. Ieder huisje heeft 
z’n kruisje. Gelukkig is het niet bij 
allemaal zo erg als bij bijvoorbeeld 
Lisenka uit de eerste serie, die op 
een feestje van een terras viel en een 
dwarslaesie opliep. Maar de enige 
conclusie die je zou kunnen trekken, 
is: ook mooie mensen zijn mensen, 
en maken mee wat alle mensen 

MEER JAAP
Geboren: op 24 april 1955 in Scheveningen.
Relatie: Jaap woont samen met Inge. Hij heeft 
drie kinderen uit een eerdere relatie: zoon  
Kim (29), en dochters Amber (30) en Berber (24).
Opleiding en carrière: Jaap studeerde rechten 
in Amsterdam. Kort daarna werd hij tv-journalist. 
In 1980 startte hij als verslaggever van Tros Aktua, 
acht jaar daarna presenteerde hij samen met  
Astrid Joosten het programma Jongbloed &  
Joosten. Jaap maakte ook programma’s over  
criminaliteit, waaronder Vermist, en Opgelicht,  
dat hij nog steeds presenteert.  
Sinds 2008 presenteert hij Het mooiste meisje van 
de klas. Het nieuwe seizoen begint op 6 april op 
NPO1 om 20.35 uur. 
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Jij bent behoorlijk sportief, toch?
“Ja, ik vinden sporten hartstikke 
leuk. Ik doe nu aan kickboksen, 
samen met mijn vriendin Inge. 
Ik kan een goed uitgevoerde stoot 
ook echt mooi vinden. Als ik dat 
op een Youtube-filmpje zie, kijk 
ik dat soms wel een paar keer terug. 
Ik ga liever naar een goede sport-
wedstrijd dan naar een museum. 
De ontroering die anderen voor 
een schilderij kunnen hebben, heb 
ik minder.”
 
Sport zit in de genen: je moeder  
is 89 en tennist nog, lazen we.
“Ja. Ze is vorig jaar gestopt met 
competitie. Ze kreeg vijf jaar 
geleden een brief van de tennisbond 
waarin ze uitgenodigd werd voor 
het Nederlands kampioenschap. 
In haar categorie, tachtigplus, waren 
er nog maar zo weinig mensen over, 
dat zo ongeveer iedereen werd 
uitgenodigd die nog kon tennissen. 
Ze zat meteen in de halve finale, 
die verloor ze helaas. Maar toch, 
mijn moeder zat toch maar 
mooi in de halve finale van het 
Nederlands tenniskampioenschap.”
 
Jouw podcast Jong bloed gaat over 
gezond en gelukkig lang leven. 
Wat is het geheim?
“Een ervan is dat je altijd nieuws-
gierig moet blijven, en geprikkeld 
worden door nieuwe uitdagingen. 
En verder moet je blijven bewegen: 
vijf dagen per week een half uur 
matig intensief. Daarnaast is 
krachttraining goed. Daar kun je 
zelfs door afvallen. Als je meer 
spieren krijgt, moet je lichaam meer 
massa onderhouden en dat kost 
calorieën. Je moet het een vast 
onderdeel van je leven maken, dan 
hoeft het niet veel tijd te kosten. 
Op 22 april hebben we een webinar 
over dit onderwerp. Naarmate  
je ouder wordt, ga je gemakken 
inbouwen in je leven, en dat moet je 

‘Ik kan ook 
ontroerd raken 

van de 
ontwikkeling 
van een kind’
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Jaap extra

1 Naar wat voor muziek luister je graag? 

“Hiphop. Schoolboy Q is mijn favoriete 

artiest. Ik hou van veel verschillende soorten 

muziek. Ik luister ook graag naar oude  

soul. En laatst heb ik weer eens van die 

gitaarhelden opgezet: Jimi Hendrickx en 

Stevie Ray Vaughan.”

2 Wat is het laatste mooie boek dat je 

hebt gelezen? “Sapiens, van Yuval Harrari, 

over de geschiedenis van de mensheid. Een 

paar jaar geleden heb ik trouwens Brave  

new world opnieuw gelezen, een boek uit de 

jaren dertig van Aldous Huxley. Daar stonden  

dingen in over de toekomst die zo waar 

geworden zijn. Over het klonen van mensen 

bijvoorbeeld. Dat vond ik zo knap.”

3 Wat is op eetgebied je guilty pleasure? 

“Echt lekkere Vlaamse frieten met sambal-

mayonaise. Dat vind ik heerlijk. Maar dat eet 

ik bijna nooit, eens per jaar of zo. Ik hou erg 

van lekker eten, maar dat hoeft echt geen 

sterrenkwaliteit te zijn.”

4 Welke voedselcombinatie snap je niet? 

“Ik ben niet tegen rare combinaties. Als 

kind at ik al pindakaas met sambal. Maar 

toen ik een keer in een sterrenrestaurant  

at, kregen we een hartig voorgerecht in de 

vorm van een lolly. Dat vond ik zo vergezocht. 

Ik dacht: waarom?”

meemaken. Soms waren er trouwens 
andere meisjes in de klas die even 
mooi waren. Waarom de jongens 
juist díé meisjes mooi vonden, is 
omdat het ook pittige, avontuurlijke, 
ambitieuze en enthousiaste types 
waren. Dat totaalpakket van 
schoonheid en uitstraling maakte  
ze aantrekkelijk. Het zijn ook vaak 
vrouwen die, als ze de minder leuke 
dingen in het leven tegenkomen,  
de vechtlust hebben om er weer uit 
te komen.”
 
Hoe belangrijk is schoonheid  
voor jou?
“Dat hangt ervan af hoe je het  
definieert, maar als je zegt: schoon-
heid is dat wat het leven mooi 
maakt, vind ik het erg belangrijk. 
Dan heb ik het niet alleen over een 
knap koppie. Natuurlijk vind ik 
een mooie vrouw mooi. Maar 
wat ik ook mooi kan vinden, is een 
perfect uitgevoerde technische 
sporthandeling. Zoals een prachtig 
hakje bij voetbal, het lopen van 
Dafne Schippers of het nawijzen 
van de bal na een schot bij basketbal. 
Dat is bijna dansen. Ik kan ook 
ontroerd raken van de ontwikkeling 
van een kind. Ik heb een kleinkind 
van zeven en ik vind het geweldig 
om te zien hoe diep ze soms heeft 
nagedacht over iets. Dan kijkt ze 
naar me en zegt ze: ‘Jij bent niet blij, 
hè?’ En dan is het ook zo. Er zijn 
kinderen die op zichzelf gericht 
zijn en kinderen die hun omgeving 
aanvoelen. Dat kan zij heel goed. 
Ze zit nu trouwens in een brutale 
fase. Dan zegt ze tegen mij: ‘Hallo, 
wat zeg jij nou, gast?’”

4x
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juist niet doen. Je moet moeite 
blijven doen. Neem de trap en niet 
de lift, bijvoorbeeld. Zulke dagelijkse 
dingen hebben al veel effect.”
 
Je ontmoette je vriendin Inge vier 
jaar geleden via Tinder. Vond 
je het belangrijk dat ze er goed 
uitzag, of ging het je voornamelijk 
om de uitstraling?
“Allebei. En dat je met iemand 
lol kunt hebben, dat ze slim is en 
een beetje sportief, vond ik ook 
belangrijk. Maar vooral: dat iemand 
enthousiast in het leven staat. Dat 
het glas halfvol is, en niet halfleeg. 
Ik kan slecht tegen mensen die 
alleen maar klagen over wat er niet 
goed gaat. Zij is een ochtendmens, 
ik een avondmens, en als ik in de 
ochtend rond half negen de keuken 
in kom, zit zij daar vaak al anderhalf 
uur te werken achter de laptop en  
is ze al vrolijk en blij. Dan krijg ik 
meteen zin in de dag. Ze kan ook 
goed omgaan met tegenslag. Er zijn 
veel mensen, en die ben ik in mijn 
leven ook genoeg tegengekomen, 
die eindeloos in die tegenslag 
kunnen blijven hangen. Een van 

mijn eerste vragen in de chat, 
voordat we besloten om elkaar te 
gaan zien, was: Ben je gelukkig, of 
moet je nog gelukkig worden? Toen 
antwoordde zij met hoofdletters: 
GELUKKIG! Ik hoefde er dus niet 
voor te zorgen dat zij gelukkig werd. 
We zijn elkaars kers op de taart. Dat 
klinkt een beetje onbescheiden, 
want dat zeg ik dan ook over  
mezelf, haha. Maar het is heel fijn, 
bijna idyllisch met haar. Ik heb er 
een tijd naar moeten zoeken.”

 Want je hebt al een aantal relaties 
achter de rug?
“Niet extreem veel, hoor, ik ben 
geen Jeroen Pauw. Maar ik was vijf 
jaar geleden alleen na een lange  
relatie. Ik dacht: waarom zou ik  
eigenlijk niet op Tinder gaan?  
Ik had me ingeschreven en zat  
diezelfde avond te eten met mijn 
drie kinderen. Ik zei: ‘Ik heb zoiets 
raars gedaan, ik ben op Tinder  
gegaan.’ Bleken twee van mijn  
kinderen die op dat moment geen 
relatie hadden, er ook op te zitten! 
In mijn leeftijdscategorie is het doel 
wat anders dan bij de jongeren.  
Ik zag steeds staan ‘geen ONS’.  
Ik dacht: wat is dat toch? Het bleek 
‘geen onenightstand’ te betekenen.”
 
Je bent nu bijna 66 jaar. Stop je  
volgend jaar met werken?
“Nee, ik ga gewoon door. Zolang ze 
dat willen bij Avrotros, natuurlijk. 
Mijn programma’s Opgelicht en Het 
mooiste meisje zijn spectaculair leuk 
om te doen. Opgelicht is een half 
uur livetelevisie, dat is topsport,  
en je staat midden in de wereld van 
met name internetcriminaliteit. Dat 
woekert in deze maatschappij. Mijn 
moeder belde laatst, ze zei dat ze nu 
echt hulp moest hebben. Ze had een 
sms van de Belastingdienst dat ze 
572 euro moest betalen. Of dat 
klopte. Ik zei dat ze die sms direct 
moest deleten. Het mooiste meisje is 
zo gaaf omdat ik de kans krijg om 
uren met bijzondere mensen te  
praten over hun leven. Dus waarom 
zou ik er niet mee doorgaan?  
Ik vind mijn werk geweldig.” 

‘Inge en ik 
zijn elkaars 
kers op 
de taart’
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‘IK HEB ER IN NEDERLAND 
ÉN IN HET BUITENLAND 

VRIENDEN AAN 
OVERGEHOUDEN’

Aleida: “Acht jaar geleden zag ik bij een 
vriendin een kaart uit Rusland liggen. ‘Wie 
ken jij uit Rusland?’ vroeg ik. ‘Helemaal  
niemand’, zei ze. Ze vertelde dat ze aan  
postcrossing deed. Dan verstuur je een 
kaart naar een onbekende ergens op de 
wereld en krijg je er van iemand anders 
eentje terug. 
Ik vroeg me af hoe vaak ik zelf nog blij werd 
van de post in mijn brievenbus. Steeds  
minder, kwam ik tot de conclusie. De enige 
verjaardagskaart die ik eens per jaar kreeg, 
was van een tante. Voor de rest feliciteert  
iedereen elkaar vooral via social media.  
Ik dacht: ik wil mezelf een feestje in de  
brievenbus bezorgen. De volgende dag 
heb ik me aangemeld bij de postcrossing-
site, www.postcrossing.com heet die. 
De lol van postcrossing vind ik, zeker in deze 
tijd, dat je het gevoel krijgt dat je reist zonder 
dat je daadwerkelijk op reis gaat. En elke 
keer is het weer een verrassing. Je weet  

niet wanneer je een kaartje krijgt, wie de  
afzender is en uit welk land diegene komt.”

Ray uit Vegas
“Hoe vaak ik post krijg, hangt van mezelf af. 
Er zijn periodes waarin ik zelf minder actief 
ben, dan krijg je ook minder post. Maar drie 
weken geleden heb ik bijvoorbeeld achttien 
kaarten de wereld in gestuurd. De afgelopen 
twee weken kreeg ik elke dag wel een kaart 
terug. Op één dag kreeg ik zelfs vijf kaarten.
Ik vind eigenlijk elke kaart leuk die ik krijg. 
Het gaat mij er vooral om wat er op de 
achterkant staat. Mijn laatste kaartje kwam 
van iemand uit Las Vegas die Ray heette. 

Hij stuurde een kaart van zijn favoriete 
boekhandel, zei dat hij van lezen houdt en 
vertelde welk boek hij op dit moment las. 
De mooiste kaart die ik ooit heb gehad, 
was er eentje uit Finland met een mooie 
quote: The stars exist so we would know 
how high our dreams could fly. Het raakte 
me dat iemand me een kaart stuurde met 
de boodschap dat het belangrijk is om te 
blijven dromen. Die kaart kwam precies  
op het juiste moment. Ik werk in de kinder-
opvang, met kinderen werken is echt mijn 
passie. Ik dacht er net over om me daar 
verder in te ontwikkelen. Rouw bij kinderen 
vind ik interessant, daar wil ik een opleiding 
in volgen.”

Knabbel en Babbel
“Postcrossing bleek groter te zijn dan ik 
aanvankelijk dacht. Er zijn regelmatig  
meetings in Nederland, Duitsland, België  
en Luxemburg waar postcrossers samen 

‘Ik wilde mezelf 
een feestje in 
de brievenbus 
bezorgen’
Aleida (36) vroeg zich af hoe vaak ze nog blij werd  
van de post. “Steeds minder, kwam ik tot de conclusie. 
Maar nu krijg ik kaartjes van over de hele wereld.”
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komen om elkaar te ontmoeten. Inmiddels 
ken ik aardig wat mensen en heb ik er in 
Nederland en het buitenland zelfs vrienden 
aan overgehouden. Zoals degene met wie 
ik samen een Nederlandse Facebook-
groep beheer. Anderen noemen ons soms  
Knabbel en Babbel omdat we zoveel op  
elkaar lijken, haha. 
Soms heb je van die dagen dat het even 
tegenzit. Dat je denkt: als ik thuiskom, ga ik 
in mijn bed liggen en een serie kijken. Als je 
dan je brievenbus opendoet en je hebt 
een kaart gekregen, kan dat echt voor een 
geluksmomentje zorgen.”

DE VOORDELEN
• Je kunt altijd en overal je kaart frankeren. 
• Je koopt de code per stuk.
• Binnen één minuut geregeld.
• Je kunt tot 2 kilo versturen in Nederland  

én wereldwijd.
• Tot 5 dagen na aankoop geldig.

TIP! Zorg dat je altijd een 
voorraadje kaarten in huis hebt, 
te koop bij AKO of via Ako.nl.

GEEN POSTZEGELS 
IN HUIS? NO SWEAT, 
DANKZIJ DE POST-
ZEGELCODE VAN 
POSTNL HEB JE ALTIJD 
EEN POSTZEGEL  
BIJ DE HAND!

Geïnspireerd geraakt door het verhaal van Aleida? Probeer het ook eens! 
En wat het nóg makkelijker maakt: met de postzegelcode kun je op elk 
moment en vanaf elke locatie een kaart versturen.
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ZO WERKT HET

Doe hem  
op de bus.

Koop een postzegelcode 
op PostNL.nl of in de app.

Schrijf hem 
op je kaart.



 Brrr?
Breisels!

DE LENTE HANGT IN DE LUCHT, 
MAAR VAAK IS HET NOG FRIS. 
KIES DAN VOOR EEN WARM BREISEL.

Vest € 39,99 Pieces •
top € 14,99 H&M • rok 
€ 89,99 Comma 
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Vesten met ruches 
en ballonmouwen.
Ga lekker uit je bol!

Vest € 89,- 
& Other Stories

Laarzen 
€ 159,99 
Steve Madden

Vest € 69,99 
s.Oliver

Pantalon € 50,- 
WE Fashion

Top € 39,99 Vila

Jurk € 99,- Arket

Vest € 79,95 
Tramontana

Tas € 19,99 C&A

Rok € 89,95 
Kocca Pumps € 99,99 

Steve Madden

Jurk € 79,- Just

Vest € 59,99 
Nümph

Short € 19,99 C&A

Vest € 60,- River Island

Pantalon 
€ 99,99  
Comma
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Spencer € 49,-  
& Other Stories

Top € 39,95 
Soft Rebels

Pantalon 
€ 129,- Hunkøn

Blouse 
€ 99,- Just

Spencer 
€ 29,99 Pieces

Short € 34,99  
Pieces

Sandalen € 79,99  
Steve Madden

Pantalon 
€ 29,99 C&A

Top € 39,95 
River Island

Tas € 24,99 Pieces

Spencer 
€ 39,99 Nümph

Spencer  
€ 49,99 Nümph

Sneakers € 90,- Hoff

Spencer € 19,99 New Look

Rok € 89,-  
Masai Copenhagen
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Spencer € 59,99 Nümph •
top € 39,99 s.Oliver • broek 
€ 12,99 H&M • schoenen 
€ 89,99 Steve Madden • 
oorbellen € 89,- Miccy’s

Spencers met 
strepen of ruiten. 
Vier het voorjaar!
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Jack € 45,30 Asos 
• jurk € 39,99 C&A • 
schoenen € 90,- Vans • 
zonneklep € 9,99 Bristol

Jurken tot op of 
over je knieën.  
Zet de bloemetjes
maar buiten!
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Muiltjes € 89,- 
& Other Stories

Jurk 
€ 109,- Just

Jurk € 49,99  
Nümph

Veterboots 
 € 139,99 
Steve Madden

Jurk € 79,99  
Nümph

Top € 29,99 
Object

Tas  
€ 12,- 

Primark

Jurk 
€ 24,99 

C&A

Top € 95,- 
Just

Pantalon 
€ 29,90 Uniqlo

Jack 
€ 49,99 Pieces

Rok € 29,99 
C&A

Vest € 129,- 
& Other Stories

Jurk € 79,95 
Soft Rebels

Jurk 
€ 49,99 Y.A.S.
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 (0487) 51 75 34  |  info@dorien.nl  |  www.dorien.nl

Zit je net niet lekker in je vel? Erger je je aan die 
paar pondjes teveel? Of wil je nu eindel� k wel 
eens af van die ontsierende cellulite op je billen 
en benen? Kom dan langs b�  Dorien.nl; specialist 
in lichaamscontouren!

Niet ieder lichaam is hetzelfde en is gebaat b�  dezelfde 
behandeling. B�  Dorien.nl bieden we dus niet maar één manier 
om je silhouet in shape te brengen…

Onze specialistes adviseren je 
graag over de meest geschikte 
behandeling voor jouw lichaam.

Meer informatie?
Op onze website vind je 
uitgebreide informatie over de 
behandelingen. En natuurl� k 
kun je ons ook gewoon bellen!

Onze topbehandelingen voor 
fi guurcorrectie zonder operatie:
•  Endermologie
•  Cryolipolyse
•  Ultra Body Shape
•  Accent

Shape your 
Silhoue� e



Waar haal je  
in vredesnaam  
de tijd vandaan?

Stilzitten, ik heb er een beetje moeite 
mee. Eigenlijk kan ik het gewoon niet. 
Mijn lichaam is zo ingesteld op altijd 

bezig zijn, dat het ook helemaal instort als 
ik bijvoorbeeld bij de kapper zit. Dan zie ik 
er meteen moe uit en vallen mijn ogen 
 zowat dicht, omdat mijn lichaam denkt:  
o, we zitten stil, dan zal het wel avond zijn. 
Heel vreemd.
Ik denk dat het genetisch bepaald is, want 
mijn ouders hebben het ook. Ik kan me  
niet herinneren dat ik als kind hen weleens 
gewoon overdag op de bank zag zitten. Nog 
steeds niet, trouwens. Mijn vader is 71 en nog 
altijd ondernemer. Hij verzint voortdurend 
wel weer iets nieuws, want van stilzitten 
wordt hij nerveus, net als ik.
Ik zou trouwens ook niet weten hoe ik níét 
bezig zou kunnen zijn. Er moeten hier altijd 
wel wassen worden gedraaid, dat lijkt nooit 
op te houden. Of er ligt rommel in huis, wat 
met een kind zo’n beetje onvermijdelijk is. 
André moet van mij zelf ook zijn spullen 
 opruimen, maar dat voorkomt niet dat  
er altijd wel een stapeltje van iets moet 
 worden uitgezocht of een kastje moet 
 worden opgeruimd.
En dan heb ik het nog niet gehad over 
 alles waar ik niet aan toe kom. Zo zou ik 
 bijvoorbeeld echt eens fotoboeken moeten 
maken van ieder jaar van Andrés leven. 

Toen hij net was geboren, had ik al helemaal 
het idee dat iedere minuut werd ingenomen. 
Voeden, wassen, proberen tijd te vinden 
om zelf te douchen, weer voeden, het hield 
niet op.
Dan lag ik ’s avonds doodmoe in bed en 
kwam ik terecht op de Instagram van  
Bobbi Eden, die ongeveer tegelijk met mij 
een baby had gekregen. In plaats van  
te proberen de baby in leven te houden  
en het huis niet te laten ontploffen, zag ik 
hoe zij poppenhuizen aan het bouwen was 
en bovendien een halve babygarderobe 
haakte. Hoe dan? Omdat ik haar ken, vroeg 
ik haar eens: waar haal je in vredesnaam 
de tijd vandaan? O gewoon, zei ze, dat 
doe ik ’s avonds.
In de vier jaar die zijn verstreken, heb ik 
geen poppenhuis gebouwd en ook niets 
gehaakt. Maar om niet altijd maar bezig  
te zijn, dwing ik mezelf nu wel om de 
 avonden voor mezelf te houden. Een wasje 
ophangen, oké, maar niet én opruimen  
én het huishouden én mail én nog tachtig 
dingen. Dus ga ik zitten en zet een serie  
of film aan en doe mijn best niet meteen  
in slaap te vallen. En om niet aan die foto-
boeken te denken. Die zullen toch echt nog 
even moeten wachten. 
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Monique Westenberg (43) is moeder van André (4) en succesvol onderneemster met ruim 700.000 volgers 
op Instagram. In Vriendin vertelt ze elke week over haar leven, waar natuurlijk ook haar twee honden Gioia 

en Frenkie belangrijk onderdeel van zijn.



‘DOOR MIJN 
SCHULD 

klapte zijn  
huwelijk’

Simone (39) zag hun contact als vriendschappelijk, haar 
jeugdvriend Bram (46) niet. Hij werd verliefd, ging scheiden en 
wilde met haar verder. “Ik krijg niet uit mijn gedachten dat ik 

een huwelijk naar de knoppen heb geholpen.”
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Simone: “Ik kwam Bram tegen 
op een verjaardag, een jaar of 
vijf geleden. Daarvoor had ik 

hem zeker vijftien jaar niet gezien, 
misschien nog wel langer. Ik kende 
hem uit mijn jeugd, we groeiden  
op in hetzelfde dorp en hij was  
bevriend met mijn broer. Als kind 
had ik altijd naar hem opgekeken. 
Verliefdheid is een groot woord – 
toen ik tien was, was hij zeventien, 
dat zou geen gezonde verliefdheid 
zijn geweest. Maar ik had altijd  
bewondering voor hem gehad en  
ik wist nog precies hoe aardig hij  
altijd tegen me was.
Op die verjaardag raakten we aan 
de praat. We haalden herinneringen 
aan vroeger op en bij het afscheid 
wisselden we telefoonnummers uit. 
Regelmatig stuurden we elkaar een 
appje. Eerst ging het over mensen 
die we allebei kenden van vroeger, 
daarna ook wat meer over onze  
eigen levens. Ik vertelde hem dat ik 
niet gelukkig was in mijn huwelijk. 
Er waren geen ruzies of drama’s, 
maar het was liefdeloos. Het grootste 
deel van de tijd zat ik alleen thuis 
met mijn twee dochters van toen 
twee en vier. Ik dacht erover om te 
scheiden, al vond ik eigenlijk dat 
dat niet kon. Ergens in mij zat een 
diep gevoel dat zei: scheiden hoort 
niet. Dat knaagde enorm aan me  
en daardoor vond ik het moeilijk 
om de knoop door te hakken.  
Bram kon goed luisteren, zonder 
oordeel. Daarom was hij een van  
de eersten aan wie ik het vertelde. 
Hij oordeelde inderdaad niet, hij 
luisterde gewoon, dat was prettig.”

Wel prima zo
“Zelf was Bram al jaren getrouwd, 
zijn drie waren bijna volwassen. 
Zijn huwelijk maakte hem niet 
enorm gelukkig, maar daar deed hij 
niets mee. Hij vond het wel prima 
zo, dacht er niet te veel over na.  
Dat zijn vrouw en hij echt geen  
liefde meer voor elkaar voelden en 
voornamelijk ruzie of irritaties met 

elkaar hadden, nam hij voor lief. Ze waren al zo lang  
bij elkaar en wat moest hij dan? Bovendien waren ze 
lange tijd voor de kinderen bij elkaar gebleven. Wat  
ook meespeelde, was dat ze samen een transportbedrijf 
hadden. Als je zowel privé als zakelijk verbonden bent, 
ga je misschien minder makkelijk uit elkaar.
Tot onze gesprekken Bram over zijn eigen thuissituatie 
deden nadenken. We hadden het er ook weleens over. 
Word je hier gelukkig van, had ik gevraagd, maar daar 
had hij niet echt op geantwoord.”

Knoop doorgehakt
“Ik had intussen de knoop doorgehakt en ging scheiden. 
Gelukkig ging dat in goed overleg met mijn ex-man,  
al bracht de scheiding ook veel verdriet en onrust met 
zich mee. Wat er in mijn leven speelde, deelde ik met 
Bram. Via de app, maar we spraken ook af en toe af. 
Dan gingen we ergens koffiedrinken of lunchen. Dat 
was altijd gezellig en Brams aandacht gaf me een goed 
gevoel. Ik was niet zozeer verliefd op hem, maar wel op 
zijn aandacht. Die had ik tijdens mijn huwelijk al zo 
lang niet meer gekregen. Ondertussen bouwde ik mijn 

leven weer op: ik zocht en vond een eigen huis, moest 
mijn weg vinden als single moeder en verwerkte het 
mislukken van mijn huwelijk. Ik leefde in het moment 
en keek absoluut niet vooruit. Laat staan dat ik een  
toekomst met Bram voor me zag, dat kwam gewoon 
niet in me op. Er speelde ook niets tussen ons. Oké,  
we hadden niet alléén maar koffie gedronken, maar  
een keertje zoenen is nog iets anders dan samenwonen.  
En ik had hem ook nooit gezegd dat ik iets met hem 
wilde, dat wilde ik namelijk ook helemaal niet, nu niet 
en in de toekomst niet. Dat onderwerp speelde voor mij 
gewoon niet, en ik dacht dat dat voor hem ook gold.”

Schrok me rot
“En toen appte hij ineens. Hij had besloten om bij zijn 
vrouw weg te gaan. Hij liet meteen doorschemeren dat 
ik daarin een rol speelde. Ik schrok me rot. Ik wilde  
helemaal niets met Bram en als hij bij zijn vrouw  

wegging, moest dat zíjn keuze zijn, 
niet iets wat met mij te maken  
had. Ik reageerde niet echt op zijn 
boodschap dat het met mij te maken 
had en nam afstand. Het leek me 
beter elkaar even niet te zien. Bram 
kwam terecht in een heel heftige  
periode en had zijn handen even 
vol aan zichzelf, waardoor ik hem 
niet veel sprak. Hij woonde bij een 
vrijgezelle vriend, een heel eind bij 
zijn ex-vrouw en kinderen vandaan. 
Zijn ex accepteerde de scheiding 
niet, maakte het hem heel moeilijk 
en stookte de kinderen tegen hem 
op. Hij leeft nog elke dag met de  
gevolgen daarvan, zijn kinderen 
willen niets met hem te maken  
hebben. Het bedrijf ging bovendien 
failliet en dat kostte veel geld. Als 
Bram me weleens appte over zijn  
situatie, voelde ik me ontzettend 

schuldig. Inmiddels kan ik wel  
inzien dat mijn aandeel in zijn 
scheiding maar beperkt is geweest, 
maar het voelde op dat moment 
niet zo. Want was hij ook weggegaan 
als wij geen contact hadden gehad? 
Ik vind het een lastige vraag, maar 
ik waag het te betwijfelen. Ik denk 
dat de situatie dan nog jaren,  
of voor altijd, had kunnen blijven  
zoals die was.”

Liefdesverklaring
“En toen, een paar maanden na  
zijn vertrek thuis, appte Bram me 
weer. Ik zat op mijn werk toen ik 
het bericht binnenkreeg. Hij schreef 
dat hij van me hield en dat hij met 

‘Ik was niet zozeer verliefd op hem, 
maar wel op zijn aandacht’
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‘Hij dacht echt
dat ik ook was 
gescheiden met 
het oog op een 
toekomst samen’

mijn leven gewoon niet met hem delen. Waarom dan 
niet, vroeg hij. Ik kon hem dat haarfijn uitleggen, maar 
hij zag het echt anders. Als ik dat wilde, kon hij ook 
heel avontuurlijk zijn. En hij vond het helemaal niet erg 
om voor mijn kinderen te zorgen. Hij wilde gewoon 
mij. Ik heb hem niet gevraagd waarom, maar ik denk 
dat ik precies het tegenovergestelde was van zijn ex.  
En dat vond hij interessant.”
 
Liefde van zijn leven
“Nadat hij deze teleurstelling te verwerken had gekregen, 
besloot Bram terug te gaan naar zijn vrouw. Zij stond 
niet te springen, maar accepteerde uiteindelijk dat hij 
weer thuis kwam wonen. Ergens vond ik dat wel fijn. 
Egoïstisch misschien, maar dan was ik er vanaf. Niet 
lang daarna ontmoette ik een leuke man en we gingen 
daten. Inmiddels zijn we getrouwd en ben ik zwanger. 

Ik ben blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd en niet met 
Bram verder ben gegaan. Met mijn nieuwe man ben ik 
enorm gelukkig.
Bram spreek ik vrijwel nooit meer. Ik wist dat onze  
wegen moesten scheiden, na zijn liefdesverklaring.  
Heel soms krijg ik nog een appje van hem. De laatste 
keer, een jaar geleden, schreef hij dat hij me niets  
kwalijk neemt, maar dat ik wel de liefde van zijn leven 
ben. Ik heb er niet op geantwoord. We moeten het  
laten rusten.
Bram liet me in dat berichtje ook weten dat hij en zijn 
vrouw uiteindelijk toch zijn gaan scheiden. Dat verliep 
verre van gladjes. Nu, drie jaar later, is die scheiding 
nog altijd niet rond. Het is een gevecht geworden  
dat financieel en emotioneel heel zwaar is. De kinderen 
hebben de kant van hun moeder gekozen en Bram  
ziet hen amper. Hij heeft wel een eigen huis en probeert 
zijn leven op te bouwen. Gelukkig heeft hij, na het  
eindigen van hun gezamenlijke bedrijf, weer werk  
gevonden dat hij leuk vindt. Via via heb ik ook gehoord 
dat hij af en toe weer datet.

mij verder wilde. En dat hij honderd 
procent zeker was van zijn zaak. 
Bovendien was hij ervan overtuigd 
dat het wederzijds was, ook al had 
ik afstand genomen. Hij dacht echt 
dat ik ook was gescheiden met het 
oog op een gezamenlijke toekomst.  
Ik begrijp het ook niet, ik heb nooit 
zoiets laten blijken. Maar hij was er 
heilig van overtuigd.
Toen ik was bijgekomen van de  
eerste schrik door dat bericht, wist 
ik: ik moet nu duidelijk zijn. Bram 
is een lieve man, maar absoluut niet 
mijn type. Ik hou van een man die 
avontuur boven alles kiest, Bram is 
juist de degelijkheid zelve. Niets mis 
mee, maar ik was niet gescheiden 
om mijn leven te gaan delen met  
iemand die opnieuw niet echt bij 
me paste. Bovendien scheelden  
we niet alleen in leeftijd, maar ook 
in levensfase. Hij had volwassen  
kinderen, ik juiste kleine kinderen. 
Dan zou het voor hem allemaal  
opnieuw beginnen: basisschool, 
clubjes, puberteit. Er waren zo veel 
verschillen tussen ons, hoe zag hij 
dat dan voor zich? Het was niet zo 
dat ik zelfs maar in de verste verte 
overwoog om met Bram verder  
te gaan, ik probeerde vooral om 
vanuit zijn oogpunt de situatie te 
begrijpen. Ik kon maar niet geloven 
dat hij dit wel wilde.”

Hard maar duidelijk
“Ik nodigde Bram bij mij thuis uit, 
in mijn nieuwe huisje. Ik wilde 
maar één ding: elk idee dat hij over 
een gezamenlijke toekomst had,  
uit zijn hoofd praten. Het was  
misschien hard, maar ik moest nu 
echt heel duidelijk zijn. Dus zei ik 
meteen dat het niet wederzijds was 
en dat het hier zou stoppen. Dit zou 
ook het einde van onze vriendschap 
betekenen. Het was veel te glad ijs 
om toch nog contact te houden. 
Bram schrok enorm, had dit echt 
niet zien aankomen. Hij was heel 
erg teleurgesteld en vroeg aan mij 
wat hij fout had gedaan. Dat is het 
niet, zei ik keer op keer. Hij had 
niets fout gedaan, maar ik wilde 

Ik vond en vind het echt sneu voor 
hem hoe het allemaal is gelopen.  
De vechtscheiding, de afwijzing van 
mij – ik had het Bram echt anders 
gegund. Het is een lieverd, hij  
verdient een leuke vrouw die hem 
weet te waarderen. Ik hoop maar 
dat hij die uiteindelijk zal vinden. 
Dat ook hij een leven opbouwt  
dat beter is dan toen hij nog was  
getrouwd. En dat de scheiding  
uiteindelijk zin heeft gehad.”

Niet mijn schuld 
“Brams lieve karakter is ook de  
reden dat ik me altijd ergens nog 
schuldig voel dat het zo is gelopen. 
Ik weet dat het mijn schuld niet is, 
maar ik heb wel bepaalde zaken  
onder zijn aandacht gebracht.  
Daardoor heeft hij binnen een paar 
weken beslissingen genomen die  
hij in de jaren ervoor niet eens  
had overwogen. Alles is in een 
stroomversnelling gebracht door 
onze gesprekken en doordat ik mijn 
mening heb gegeven. En doordat  
hij verliefd op me werd. En dus  
kan ik nooit helemaal uit mijn  
gedachten krijgen dat ik een  
huwelijk naar de knoppen heb  
geholpen. Het ís misschien  
niet zo, maar het voelt wel zo.” 

DELEN
Heb jij ook ervaring met 

een onbeantwoorde liefde 

en wil je je verhaal delen? 

Mail het naar  

post@vriendin.nl

Openhartig
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Beauty: frisse start – pag. 40 / Culinair: Laura bakt mini-muffins – pag. 41

Plant-
therapie

Mos van je terras schrapen, bollen 
planten, het gras maaien. Simpele 

klusjes, maar ze zijn verbazing
wekkend gezond voor je. 

 Wetenschappelijk bewezen!

Inspiratie
VOOR ELK MOMENT
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Cabaretier Richard Groenendijk 
werkt ook in de zorg

‘Patiënten houden van mijn zwarte humor’
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Inspiratie/Gezond

‘In de tuin draaien 
je hersenen even  
géén overuren’

✔ Je komt tot rust
Heb je vaak hoofdpijn nadat je achter een computerscherm 
hebt gezeten? Dat is helemaal niet gek. “Ons brein is gevoelig 
voor patronen”, legt psycholoog Irina Poleacov van De Buiten
psychologen uit. “In ons hoofd zijn we constant bezig met het 
vereenvoudigen van ingewikkelde patronen. Dit is nodig om 
de wereld voorspelbaarder te maken.” Natuurlijke structuren  
– een grassprietje of een boom bijvoorbeeld – kan ons hoofd 
veel beter verwerken dan een digitaal schermpje of kunst
matig licht. Poleacov: “In de tuin draaien je hersenen even 
géén overuren.”

✔ Je zelfvertrouwen krijgt een boost
Hoe trots je ook kunt zijn op je strak geschilderde muur of 
 overheerlijke stoofschotel, van een plantje laten groeien krijg  
je pas echt een goed gevoel. Poleacov: “Een mens houdt van 
nature van alles waar leven in zit. Het is toch prachtig om te 
zien dat je tuin mooi in bloei staat door jouw inspanning?”

✔ Stress verdwijnt
Letterlijk. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat je hartslag, 
 bloeddruk én de hoeveelheid van het stresshormoon cortisol 
dalen als je je in een groene omgeving bevindt.

✔ Je leert loslaten
Het leven is niet zo maakbaar als we denken. De natuur is 
daar volgens Poleacov het bewijs van. “Je kunt die grasmat  
in je tuin bijvoorbeeld maar tot op zekere hoogte helpen met 
groeien. Verder moet je het overlaten aan de zon, de regen  
en de kiemkracht van de zaadjes. Hierdoor leer je dat je soms 
dingen los móét laten. En dat is een goede oefening wanneer 
je veel druk op jezelf legt.”

TUINIERTIPS van  
psycholoog Irina Poleacov

•••
 “Voel je je uitgeblust na een drukke werkdag? 

 Probeer geen complete tuinmake-over te realiseren, 
maar stel haalbare doelen. Daar krijg je energie van. 
Doe bijvoorbeeld wat kleins in de tuin, ga dan even 

in de zon zitten, loop een rondje en duik daarna weer 
een kwartiertje de tuin in.”

•••
“Wil je juist extra energie kwijt doordat je weinig om 

handen hebt in deze tijd? Knal dan! Spit de boel 
om, bemest je gazon en veeg dode bladeren weg. 

Door deze boost maak je adrenaline  
en gelukshormonen aan.”  

Lekker bezig!

Dit doet tuinieren met je
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Het kan iedereen 
overkomen:

Ben jij ooit in een online oplichtingstruc getuind?  
Schaam je er niet voor. Fraudeurs worden namelijk  

steeds geraffineerder. Lees en huiver!

Internetfraude neemt door de corona
pandemie in rap tempo toe. Niet zo gek 
ook: we zitten door het thuiswerken vaker 
dan ooit achter onze computers en er 
wordt veel meer online geshopt.

Via WhatsApp
Met stip op één, blijkt uit cijfers van de 
Fraudehelpdesk. Zij ontvingen in de eerste 
9 maanden van 2020 al 9605 meldingen: 
bijna een verviervoudiging ten opzichte van 
heel 2019. De totale buit? 3,3 miljoen euro.
Hoe werkt het?
Je krijgt een WhatsAppbericht van iemand 
die zich voordoet als een bekende. Die vraagt 
of je via Tikkie een groot bedrag naar ’m 
kunt overmaken. “Mijn tante appte me”, 
vertelt Mailys (33). “Zelfs haar profielfoto 
klopte – waarschijnlijk van Facebook  
geplukt. De oplichter beweerde dat haar 
bank een storing had. Of ik even geld kon 
overmaken om een rekening te betalen.  
Ik wist meteen dat er iets niet klopte. Een 
paar dagen later vertelde mijn schoonmaker 
dat zij een vergelijkbaar berichtje had  
gekregen en er wél in was getrapt: ze was 
1500 euro kwijt.”
Hoe kun je het voorkomen?
Maak het criminelen niet te makkelijk, zegt 
cyber security expert Sanne Maasakkers: 

“Scherm je persoonlijke gegevens op internet 
zo veel mogelijk af. En zorg ervoor dat de  
combinatie van je naam en telefoonnummer 
niet zomaar online te vinden is.” Ook adviseert 
Maasakkers om na het ontvangen van zo’n  
bericht voor een dubbelcheck altijd contact  
op te nemen met degene wiens naam wordt  
misbruikt. Stuur bijvoorbeeld een Facebook-
bericht of bel naar het ‘oude’ nummer.

Phishing
Het aantal phishing-aanvallen nam tijdens de 
eerste coronagolf toe met 220% ten opzichte 
van 2019. Jaarlijks worden ook hier miljoenen 
euro’s buitgemaakt.
Hoe werkt het?
Criminelen doen zich via mail  
of sms voor als instanties zoals  
PostNL, de bank of DigiD. Door je 
bang te maken met berichten dat 
je een boete hebt gekregen of je 
betaalpas binnenkort verloopt, 
hopen ze dat je op hun linkje klikt. 
Vervolgens moet je óf persoonlijke 
gegevens invullen (waarmee ze  
kunnen inloggen bij bijvoorbeeld  
je bank) óf een betaling doen.
Hoe kun je het voorkomen?
Voorkomen dat ze in je mailbox terechtkomen 
is lastig, maar Maasakkers verzekert: “De bank 

internetfraude

MAAK HET CYBER-
CRIMINELEN NIET 
TE MAKKELIJK:  
ZET NIET AL JE 
 PERSOONLIJKE 
GEGEVENS  
OP INTERNET
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Inspiratie/Online

of overheid stuurt jou nóóit een mail of 
sms om je ergens in te loggen – hoe echt 
het er ook uitziet. Twijfel je? Bel dan altijd 
de instantie van wie je het bericht krijgt.”

Via Marktplaats
Ongelofelijk maar waar: ruim 1 op de 5 
mensen is weleens opgelicht via handels-
platformen zoals Marktplaats.
Hoe werkt het?
Heel simpel: jij koopt iets, maar krijgt het 
artikel nadat je het geld hebt overgemaakt 
niet geleverd. En de verkoper is met de 
noorderzon vertrokken. Elly (52): “Nadat 
ik 100 euro had betaald voor tweedehands 
laarzen, de verkoper wekenlang niet op 
mijn belletjes reageerde en ze haar Markt-
plaats-account verwijderde, wist ik: ik ben 
erin getuind.”

Cyber security expert Sanne 
Maasakkers: “Ben jij slachtoffer 

geworden van internetfraude? Neem 

dan altijd contact op met de betrokken 

instantie, de Fraudehelpdesk en de 

politie. Je bent hiermee niet verzekerd 

dat je je geld terugkrijgt (dit blijkt 

helaas vaak lastig door de anonimiteit 

van de oplichters), maar het zorgt  

er wel voor dat er nóg meer wordt 

gedaan aan deze grootschalige 

oplichting.”

Hoe kun je het voorkomen?
Probeer het product altijd zelf op te halen, 
zeker als het om een groot bedrag gaat. 
Lukt dit niet? Maak dan gebruik van ‘gelijk 
oversteken’ op Marktplaats. Door deze 
tool wordt jouw geld pas naar de verkoper 
overgemaakt nadat hij of zij het product 
heeft verstuurd.

Bankhelpdeskfraude
In de afgelopen twee jaar ontvingen  
banken bijna 5000 meldingen hiervan.  
De schade loopt op tot meer dan  
5 miljoen euro.
Hoe werkt het?
Je krijgt een telefoontje van een  
bankmedewerker die jou vertelt dat  
je bankrekening is gehackt. Jij moet  
vervolgens al je geld overmaken naar  

een kluisrekening (oftewel: de rekening 
van de oplichter), omdat het daar wel veilig 
zou staan. Maasakkers: “Een sluwe truc, 
omdat oplichters er met een simpele app 
voor zorgen dat jij het echte nummer van 
de bank in je telefoonscherm ziet staan 
zodra zij bellen.”
Hoe kun je het voorkomen?
Banken bellen jou nooit om geld naar een 
andere rekening over te maken. Bij twijfel: 
maak niets over, hang op en bel de bank.

VRIENDIN  39



Goede 
morgen!
Lukt best, uitgerust wakker worden en 
fris beginnen aan de dag. Zeker als je 
je houdt aan deze 7 tips.
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 1. Kleren klaar
Check ’s avonds het weerbericht voor de  

volgende dag en zoek hier je kleding (en die 

van je kinderen) op uit. Als je alvast alles 

klaarlegt, ga je met een fijner gevoel naar 

bed. Daardoor slaap je lekkerder en heb je 

’s ochtends minder stress.

 2. Ontbijt, altijd
Volgens het RIVM ontbijt 5% van de 

Nederlanders nooit. Er is veel discussie over 

de gezondheidseffecten van het wel of niet 

ontbijten. Toch laten de meeste onderzoeken 

zien dat ontbijten gunstig kan zijn voor  

je gezondheid. Zo lijk je minder risico te  

hebben op overgewicht, diabetes, hart-  

en vaatziekten en een hoge bloeddruk. 

Het Voedingscentrum raadt aan om elke 

ochtend te ontbijten, en wel gezond. Denk 

bijvoorbeeld aan een volkoren boterham 

met 100% pindakaas of magere kwark met 

havermout. Je zult merken dat zo’n ontbijt  

je energie geeft en ook je spijsvertering op 

gang brengt. 

3. Slaap lekker!
Tijdens het slapen kom je in verschillende 

slaapfases. De slaapcyclus duurt gemiddeld 

anderhalf uur en doorloop je zo’n 4 tot 6 keer 

per nacht. Uit onderzoek blijkt dat je je  

minder uitgerust voelt als je midden in  

een slaapcyclus wordt gewekt. Volgens  

de Universiteit Utrecht staan Nederlanders 

gemiddeld om 7.00 uur op. Wil je rond  

die tijd opgewekt opstaan, dan moet je 

om 22.00 uur of om 23.30 uur naar bed.  

Zo heb je nog 6 of 5 volledige slaapcycli te 

gaan voordat de wekker gaat.

TIP: download de app Sleep cycle (gratis 

voor Android en iOS). Deze meet je slaapritme 

en weet dus precies wanneer je wakker 

moet worden. 

4. Aan de slag
Een yogasessie, online dansles of rondje  

joggen of wandelen. Er zijn veel voordelen 

aan ’s ochtends lekker bewegen. Je bent  

de hele dag alerter, voelt je happy en je 

stofwisseling krijgt een boost waardoor je 

gedurende de dag veel calorieën verbrandt.

5. Even offline
Je hebt je ogen amper geopend of je bent al 

je WhatsApp-berichten, werkmails en sociale 

media aan het checken. Niet doen! 

Hierdoor stijgt je stresslevel en krijg je 

een opgejaagd gevoel. Laat die telefoon 

even liggen en neem de tijd om rustig 

wakker te worden.

6. Vrolijke deuntjes
Maar liefst 44% van de mensen zet  

meteen na het wakker worden muziek op, 

bijkt uit onderzoek van streamingdienst 

Spotify. En dat is niet zo gek: muziek geeft 

je humeur een boost. Blijf een paar  

minuten in bed liggen terwijl je luistert 

naar deze vrolijke nummers: Coldplay – 

Viva la vida, Bill Withers – Lovely day, Avicii 

– Wake me up, Sam Smith – Money on my 

mind en Katrina & The Waves – Walking  

on sunshine.

7. Beautymoment
Kies je voor deze energiegevers, dan weet je zeker  

dat je fris opstaat.

1.  Verfrissend, helpt onzuiverheden te verwijderen: 

Peel off masker CBD olie & kurkuma € 2,50 Hema

2.  Voor een frisse, heldere oogopslag: Eye hydro-gel 

ice effect € 30,49 (14 ml) Collistar

3.  Fruitige frisheid dankzij mandarijn, perzik en 

sinaasappelbloesem: Remix cologne neroli limited 

edition EdC € 22,50 (100 ml) 4711

4.  Ampullen, oppeppend voor een vermoeide huid: 

Energy 4x algae vitalizer en 3x beauty rescue  

€ 26,90 (7x 2 ml) Babor

5.  Opwekkend en stimulerend: One ginger morning 

shower & bath € 5,49 (500 ml) Treaclemoon

1 2

3

4

5
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Voor 24 stuks
Bereidingstijd: 15 minuten
Baktijd: 12-15 minuten

Ingrediënten: 60 g fijne kristalsuiker 
• 150 g bloem • ½ tl bakpoeder •  
½ tl baking soda • 1 ei • 125 ml melk  
• 60 ml zonnebloemolie • 1 tl vanille-
extract • 100 g chocolate chips.  
Extra nodig: extra chocolate chips  
ter decoratie • mini-muffinpapiertjes  
• mini-muffinvorm

Roer de suiker, bloem, bakpoeder,  
baking soda en een snuf zout in een 
kom. • In een tweede kom klop je  
met een garde het ei, de melk, olie en  
vanille-extract. • Giet het melkmengsel 
bij de droge ingrediënten en gebruik 
een spatel om tot een beslag te roeren. 
Het is niet erg als er nog wat klontjes 
in zitten. • Voeg de chocolate chips 
toe en spatel ze gelijkmatig door het 
beslag. • Doe de papieren vormpjes  
in de muffinvorm en vul ze met het 
beslag tot iets onder de rand. Strooi er 
wat extra stukjes chocolade over. Bak 
de mini-muffins in 12-15 minuten op 
200ºC boven- en onderwarmte tot ze 
gaar en goudbruin zijn.

VARIATIETIP 
Vervang een eetlepel bloem 
door een eetlepel cacao om  
chocoladebeslag te maken.

BEWAREN 
3-4 dagen in een afgesloten  

verpakking buiten de koelkast.

Mini chocolate  
chip muffins

Als ik muffins ga bakken, maak ik altijd een paar soorten. Het beslag 
verdeel ik over verschillende kommen en dan voeg ik aan elke kom 

weer iets anders toe als smaakmaker. Deze kleintjes met stukjes  
chocolade zijn misschien simpel, maar o zo lekker!

Heb jij dit recept gemaakt? Deel het met ons op Vriendin.nl!
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Inspiratie/Culinair
Bakken is haar met de 
paplepel ingegoten en 
inmiddels heeft Laura 
Kieft (30) de grootste 
bakblog van Nederland: 
Laura’s Bakery. Om de 
week deelt ze een recept.
Smullen maar!

Meer  
recepten  
vind je op  

Vriendin.nl/laura 

en op Laura’s blog: 

www.lauras
bakery.nl



‘PERSEN, NU!’
‘Nee, wacht, 

mijn man is er 
nog niet!’
Je gaat er natuurlijk vanuit dat je man bij de bevalling 

van jullie baby zal zijn. Bij Lysette, Martine en Luisa lukte 
dat helaas (nét) niet.

LYSETTE MARTINE LUISA
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Omdat de bevalling van Lysette (35) nog lang lijkt te 
duren, gaat Pascal (36) naar huis om hun oudste zoon 
Mason (3) naar bed te brengen. Maar dan gaat het 
ineens razendsnel.

11 november 2020, 22.35 uur
Lysette: ‘‘In de verloskamer, strompelend naar het toilet, voel  
ik een overweldigende pijn. Ik herken het van mijn eerste  
bevalling: dit is een perswee. Shit – ik zit pas op vijf centimeter 
ontsluiting en wil niet uren persdrang moeten wegpuffen.
Van de verloskundige moet ik snel gaan liggen en eenmaal 
op bed toucheert ze me opnieuw. ‘Tien centimeter!’ roept ze. 
Geschrokken kijk ik haar aan. Tien? Een kwartier geleden zat 
ik op vijf! Ik grijp mijn telefoon en bel Pascal: ‘Kom je? Nu!’
Hij is een paar uur geleden naar huis gegaan om onze  
oudste in bed te leggen, want de bevalling schoot niet op. 
Tijd om hem nu te vertellen dat het plotseling in een sneltrein-
vaart gaat, is er niet. Er verschijnen vier verpleegkundigen om 
me heen en ik hoor: ‘Persen, nu!’ Mijn lichaam wil niets liever, 
maar mijn verstand zegt iets anders. ‘Mijn man is er nog niet!’ 
roep ik. Maar de hartslag van de baby zakt en iemand zegt: 
‘Pak je benen!’
Ik weet niet wat me overkomt – het gaat allemaal zó snel.  
Hoe moet dat persen ook weer? Bij mijn eerste bevalling hield 
Pascal mijn hand en benen vast. Hij leefde mee, moedigde 
me aan. Nu lig ik hier eenzaam en alleen. Dan pakt de  
verloskundige mijn linkerbeen en geef ik al mijn kracht.  
Twee persweeën later hoor ik een prachtig huiltje en wordt 
Devon op mijn borst gelegd. Wat een lief hummeltje!  
Hij weegt bijna vier kilo, maar vergeleken met z’n broer, een 
peuter, is hij heel klein.
Al snel krijg ik een schaar aangereikt om de navelstreng door 
te knippen. In een roes verbreek ik de band 
tussen mij en Devon. Een verpleegkundige 
maakt snel een foto. ‘Gefeliciteerd met je 
zoon!’ hoor ik de verpleging daarna op de 
gang zeggen. Pascal komt binnenlopen en 
ik barst in huilen uit. ‘Sorry, hij is er al’, snik ik. 
Gek genoeg voel ik me schuldig – alsof ik 
moeder natuur had kunnen tegenhouden.
De dagen daarna blijft dat gevoel knagen, 
tot Pascal zegt: ‘Gelukkig is alles goed  
gegaan en is Devon gezond.’ Hij heeft gelijk: 
dat is het allerbelangrijkste. Een paar weken 
later voel ik zelfs een bepaalde trots. Ik had 
liever anders bevallen, maar heb het wél in 
m’n eentje geflikt.”

‘‘Sorry, hij is
er al’, snik ik 

als Pascal komt 
binnenlopen’

Grote broer Mason met
kleine broer Devon. 

Pascal kleedt zijn net geboren
zoon Devon aan. 

Een voorzichtig
kusje van Mason
voor Devon.
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Door de coronamaatregelen moest Martine (35) al in haar eentje 
naar de meeste echo’s. Maar als haar vriend Sander (30) net op de 
dag dat de bevalling zal worden ingeleid corona blijkt te hebben, 
mag hij ook niet bij de geboorte zijn.

11 februari 2021, 07.45 uur
Martine: “U heeft corona. Ik staar naar de mail die Sander van de GGD heeft 
ontvangen. Hij is besmet. Heb ik het dan ook? En de baby? Vanmiddag wordt 
de bevalling ingeleid! ‘Als je niet mee mag naar het ziekenhuis, moet ik het  
alleen doen’, zeg ik overstuur. In m’n eentje bevallen… ik moet er niet aan 
denken. Ik heb Sanders steun nodig en hij wordt voor het eerst vader – daar 
moet hij bij zijn. In paniek bel ik het ziekenhuis. ‘Hij mag mee, mits jullie via een 
aparte ingang komen’, zeggen ze. Wat een opluchting!
’s Middags arriveren we via een speciale coronalift in een bevalkamer, waar 
de bevalling zal worden ingeleid. Hoewel ik geen klachten heb, moet ik voor 
de zekerheid ook een coronatest doen. Gelukkig is die negatief. Sander draagt 
een mondkapje en handschoenen en blijft, net als thuis, op anderhalve meter 
afstand van mij. Ik ben niet bang dat hij me besmet – ik ben allang blij dat ik 
er niet alleen voor sta. 
Na de weeënopwekkers gaat het snel: in een paar uur heb ik acht centimeter 
ontsluiting. Man, wat doet dit pijn… ‘Je kan het’, zegt Sander terwijl ik een wee 
weg puf, en hij steekt zijn hand uit. Ik knijp zijn handschoen tot moes.
Dan voel ik persdrang, maar ik blijf hangen op acht centimeter. Ook is de 
baby gedraaid. Als de gynaecoloog besluit tot een spoedkeizersnede, breekt 
mijn hart. Sander mag, omdat hij corona heeft, namelijk niet mee naar de OK. 
Kan hij de geboorte alsnóg niet meemaken! ‘Het spijt me’, zeg ik huilend als 
we met een handdruk afscheid nemen. Waarom laat mijn lichaam me in de 
steek? Na de ruggenprik op de OK verdwijnt de pijn. Ik moet zelfs lachen. Dan 
zie ik door het schermpje een mannetje met donker haar tevoorschijn komen: 
hallo Sem! Hij heeft mijn neus en Sanders mond.
Later worden we naar de kraamafdeling gereden en roep ik naar Sander:  
‘We zijn ouders!’ Kon ik hem maar zoenen. Ik vind het moeilijk dat hij de  
geboorte gemist heeft, maar de trots straalt van zijn gezicht. Vanuit mijn bed 
kijk ik toe hoe hij het restant van de navelstreng iets korter knipt en Sem  
aankleedt. Het liep allemaal anders dan verwacht, maar wat is het prachtig 
om mijn twee mannen zo samen te zien.”

‘Mijn hart breekt:  
nee, niet een  

spoedkeizersnede’

Een gelukkige Martine 
na de spoedkeizersnede. 

Sander knipt het restant van de 
navelstreng nog iets korter. 

Voor de bevalling, 
in de bevalkamer. 
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Luisa (33) is geboren in Colombia 
en woont sinds zeven jaar met haar 
vriend Rick (32) in Nederland. 
Maar als haar bevalling begint, zit 
hij voor zijn werk aan de andere 
kant van de Atlantische oceaan. 

29 april 2019, 04.00 uur
Luisa: ‘‘Waar ben je? Ik heb je nodig!  
Terwijl ik weeën weg puf, stuur ik Rick wel 
twintig appjes. Hij vaart als machinist 
zes weken op een baggerschip in de 
buurt van Brazilië. Over drie dagen komt 
hij thuis – op tijd voor de bevalling, 
dachten we, want ik ben 37 weken 
zwanger. Maar blijkbaar vindt de baby 
het welletjes in mijn buik. Ik bel mijn  
verloskundige en zij constateert even  
later vier centimeter ontsluiting.
Mijn familie woont in Colombia, dus 
brengt mijn schoonmoeder me naar 
het ziekenhuis. Ondertussen blijf ik Rick 
bellen – waarom neemt hij niet op?  
Op de bevalkamer masseert mijn 
schoonmoeder mijn rug en puft ze mee. 
Ontzettend lief, maar ik mis Rick. Ik ben 
bang dat ik met mijn Zuid-Amerikaanse 
temperament straks niet rustig kan  
blijven. En uitvallen tegen mijn schoon-
moeder? Liever niet. Alleen Rick kan  
mij kalmeren.

Een uur later neemt hij eindelijk op. 
Emotioneel foeter ik: ‘Waar was je nou?! 
O wacht, weer een wee…’ ‘Blijven  
ademen’, hoor ik Rick zeggen. Hij is  
de rust zelve, ook al weet hij dat hij  
de geboorte van zijn eerste kind gaat  
missen. Zijn schip is naar de kust gevaren 
en zijn baas heeft een vliegticket  
geregeld. Terwijl hij per taxi naar het 
vliegveld van São Paulo rijdt – een rit 
van zeven uur – belt hij regelmatig zijn 
moeder, die niet van mijn zijde wijkt.  
Inmiddels is ook een vriendin van me 
gekomen, voor extra steun. Zij filmt het 
moment dat mijn kind wordt geboren.
‘Mi amor!’ roep ik, mijn lief, zodra Thomas 
op mijn borst wordt gelegd. Even lijkt  
alles om me heen niet te bestaan, ik heb 
alleen maar oog voor mijn zoon. Dan 
krijg ik mijn telefoon in mijn handen  
gedrukt. Op FaceTime zie ik Rick op het 
vliegveld zitten – nu wél in tranen, want 
hij is helemaal alleen. Ik voel met hem 
mee en laat trots ons kind zien. Hij kan 
met een gerust hart het vliegtuig in 
stappen, nu hij weet dat wij in orde zijn.
De volgende dag gaan Thomas en ik 
naar huis. Nog geen uur later komt  
Rick binnen, doodmoe. Zodra we elkaar 
zien, breken we. Eindelijk zijn we met  
z’n drieën!”

‘Puffend blijf ik Rick 
bellen – waarom 

neemt hij niet op?’

Aan de andere kant van de wereld ziet Rick,
via FaceTime, zijn zoon Thomas voor het eerst.

Een dag na Thomas’ geboorte, 
eindelijk met z’n drieën! 
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GOED, GEZOND EN GODDELIJK

Ga voor
GROENTE!

Niet zo dol op groente? Gaan we iets aan doen. Maak deze gerechten 
boordevol lekkers van het land en je wilt niet meer zonder.

Doe de krenten en sjalot in een kom, giet 
de azijn erover en zet 5 minuten opzij om te 
marineren. Roer de olijfolie en de helft van 
de walnoten erdoor, breng op smaak met 
peper en zout. • Was de bladeren van de 
koolrabi en bleekselderij (de lichtgroene, 
zachte exemplaren) en zet opzij. • Snijd  
de koolrabi in dunne reepjes. Snijd de 
bleekselderij in dunne boogjes en bewaar 
beide zolang in een kom met ijswater. Giet 
de koolrabi en bleekselderij af en meng 
voorzichtig de peer erdoor. Roer wat van  
de walnootvinaigrette erdoor en schik de  

salade op een serveerschaal. Besprenkel 
met de overgebleven vinaigrette en garneer 
met de druiven, bieslook, bleekselderij- en 
koolrabibladeren, en de overgebleven  
walnoten. • Meng de mayonaise en het  
citroensap goed, sprenkel over de salade 
en serveer meteen.

TIP 
Koolrabi is een seizoensgroente. Heb je  
buiten het seizoen enorme zin in deze  
waldorfsalade, gebruik dan wat extra  
selderij en peer of groene appel.

INGREDIËNTEN 
• 2 el krenten
• 1 Franse sjalot, gesnipperd
• 60 ml wittewijnazijn of chardonnay-azijn
• 60 ml olijfolie
• 115 g walnoten, geroosterd en gehakt
• 1 (paarse) koolrabi, bewaar kleine  

bladeren
• 1 bleekselderijhart, bewaar kleine  

bladeren

• 1 conferencepeer, dun gesneden
• 100 g blauwe of witte druiven, of aal- of 

kruisbessen, grote gehalveerd
• 1 bosje bieslook, in stukken van 3 cm
• 125 g mayonaise
• sap van 1 citroen

NOG MEER RECEPTEN, 
MAAR OOK TECHNIEKEN 
EN TIPS VIND JE IN  
HET BOEK: 
Een ode aan groenten 
Alice Zaslavsky € 40,- 
Uitgeverij Good Cook 

Waldorfsalade met koolrabi
VOOR 4 PERSONEN
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TIP 
Dit recept heeft weinig ingrediënten, zorg er daarom 
voor dat ze allemaal goed zijn. Vooral de kwaliteit 
van de worst is belangrijk, aangezien hij de basis van 
dit gerecht is. Grijp deze gelegenheid aan om een 
luxe worst te proberen. Een kleine hoeveelheid is al 
voldoende. Ga op zoek naar scharrelvarkensvlees, 
natuurdarmen, en iets zonder vulmiddelen zoals 
paneermeel, etc. Een bittere radicchiovariant zal 
zeker passen bij dit recept – ook cichorei(blad),  
frisée of witlof passen er heel goed bij.
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Breng in een grote pan gezouten water aan 
de kook. Voeg de spaghetti toe en kook  
volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
• Verwarm een grote, diepe koekenpan op 
matig vuur. Schenk 1 eetlepel olijfolie in de 
pan, zodra de hitte van de pan opstijgt. Dit 
kun je voelen door je handpalm erboven te 
bewegen. Leg het vlees van de venkelworst 
in de pan en hak met een houten lepel het 
vlees los zodat het in brokjes uit elkaar valt. 
• Voeg, zodra het vlees bruin is, de knoflook 
en venkel toe en bak de groenten en het 
vlees 3 minuten tot de venkel een beetje 
zachter is. Blus af met de sake, als je die  
gebruikt, of met een scheut water of azijn. 
Schep het vleesmengsel in een kom. • Doe 
de radicchio in de koekenpan, voeg een  
lepel olijfolie toe, draai het vuur hoger en 

Verwarm de oven voor tot 180ºC.  
Bekleed een ovenschaal van circa  
20x25 cm met bakpapier, laat de  
randen iets overhangen. • Bekleed 
een kom met een schone theedoek. 
Schep de geraspte courgette in de 
kom, strooi er zout over en meng de 
courgette met het zout met je handen. 
Draai de theedoek op om het vocht 
uit de courgette te wringen, zodat  
je straks geen waterige slice hebt.  
(Je kunt ook een zeef boven een kom  
zetten, maar dan is het twee keer zo 
hard werken.) Dep de kom droog, doe 
de courgette er weer in en voeg de ui 
en bacon toe. Spatel met een spatel 
het glutenvrij zelfrijzend bakmeel  
erdoor. • Breng intussen water aan de 
kook. Doe de maïskorrels en doperwten 
in een kleine warmtebestendige kom 
en giet hier kokend water op. Laat de 
maïs en doperwten een paar minuten 
staan en giet ze af. • Klop in een kom 
of beker met een vork de eieren los  
tot de eiwitten en eidooiers gemengd 
zijn en klop daarna de melk erdoor. 
Schenk het eimengsel over de  
courgette, spatel de helft van de 

cheddar erdoor, evenals de maïskorrels 
en doperwten. Strooi de overgebleven 
cheddar erover en schik de tomaten 
boven op de slice. • Bak de slice  
40 tot 45 minuten tot de eieren gestold 
zijn en de bovenkant iets verbrand is. 
Serveer warm of koud.

TIP 
Deze slice smaakt het best in de  
zomer, als courgettes en tomaten op 
hun hoogtepunt zijn. Wissel in andere 
seizoenen de verse tomaten in voor 
een tomatenchutney ernaast.

TIP 
Glutenvrije bloem is lichter dan  
gewone bloem, en het geeft een  
andere korst op de bodem, maar  
je kunt natuurlijk ook gewoon  
zelfrijzend bakmeel gebruiken. 

OOK LEKKER 
Bak het beslag in een muffinbakvorm, 
bekleed met papieren muffinvormen 
om afzonderlijke porties te maken.  
Of verpak stukken slice in bakpapier 
voor een snack onderweg.

Pasta met 
radicchio & worst
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN 
• 500 g spaghetti
• 500 g venkelworst (zie tip), vel verwijderd
• 1-2 tenen knoflook, fijngehakt of geperst 
• 1 kleine venkelknol, in dunne plakken, 

bewaar de pluimen ter garnering
• 2 el sake (optioneel)
• 1 krop radicchio (zie tip), in stukken  

gescheurd 
• 2 courgettes, in slierten (optioneel)
• 100 g Parmezaanse kaas, geraspt

laat de radicchio slinken en verkleuren.  
• Doe de courgette, als je die gebruikt,  
in een vergiet. Giet de pasta af boven  
je vergiet zodat het hete kookvocht de  
courgette een beetje zachter maakt. Houd 
bij het afgieten 250 ml kookvocht apart.  
• Schep het vlees terug in de koekenpan en 
voeg de afgegoten spaghetti en eventueel 
courgette toe. Strooi ongeveer de helft van 
de Parmezaanse kaas hierover en schenk 
het bewaarde kookvocht erbij. Roer goed  
tot de saus indikt en bindt. • Verdeel de  
pasta met venkel en worst over kommen.   
Besprenkel de spaghetti met wat olijfolie,  
bestrooi hem met de overgebleven  
parmezaan, de pluimen van de venkel en 
veel versgemalen zwarte peper en dien op.

Zomerse slice
VOOR 4 TOT 6 PERSONEN

INGREDIËNTEN 
• 2 middelgrote courgettes, grofgeraspt
• ½ tl zout
• 1 ui, fijngesnipperd
• 4 plakken bacon (of ontbijtspek), in dunne reepjes
• 75 g glutenvrij zelfrijzend bakmeel
• 100 g verse maiskorrels of uit blik
• 75 g diepvriesdoperwten
• 5 eieren
• 125 ml melk
• 100 g cheddar (of Goudse belegen), geraspt
• 4 tomaten, in plakken (bonuspunten voor  

oude tomatenrassen)
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SHORTCUT
Als je geen puf hebt om de venkel voor te 
bakken, doe dan alle ingrediënten (behalve 
de polenta) in een ovenschaal en bak  
45 minuten in een voorverwarmde oven op 
240°C. Serveer met instant polenta. 

EXTRA 
Pers wat varkens- en venkelworstjes uit hun 
velletje, als een soort ‘gehaktballetjes’, bak ze 
even rondom bruin en voeg ze toe aan de 
zachtjes kokende saus. Nog makkelijker: voeg 
wat kippendijen en drumsticks toe voor een 
easy peasy kip en venkel cacciatore.
 
OOK LEKKER 
Verander alle restjes in een gratin door er wat 
Parmezaanse kaas en panko op te strooien 
en zet dit nog even in de oven.

TIP 
Vergeet niet de venkelsteeltjes 
in de diepvries te bewaren als 
voorraadje voor bouillons e.d. 
Om de olijven te ontpitten 
druk je met je vingertoppen 
op de zijkanten. De pitten 
ploppen er dan zo uit. 
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Verwarm de oven voor tot 200ºC. Splits 
4 eieren, doe de eiwitten in een grote 
kom en de eidooiers met de over
gebleven 2 eieren in een andere kom. 
Klop de eidooiers en eieren luchtig. 
Was de garde goed schoon en klop 
de eiwitten tot zachte toppen. Spatel 
een klein beetje geklopt eiwit door het 
eidooiermengsel en maak met een 
spatel bewegingen in de vorm van 
een acht om te mengen. Werk in  
twee rondes. • Verwarm 1 eetlepel 
marinadeolie in een ovenbestendige 
koekenpan (ø 18 cm) met antiaan
baklaag op hoog vuur. Bak de helft 
van de groene asperges 30 seconden 
tot ze iets zachter zijn en leg ze op  
een bord. Schenk de helft van het  
eimengsel in de hete pan. Het wordt 
luchtiger dan je denkt, wacht daarom, 
net als bij het bakken van panne
koeken, tot de bovenkant iets gestold 
is voordat je de gebakken asperges 
en een beetje feta op de buitenste 
rand schept. Vouw de omelet nu  
voorzichtig over de asperges en feta, 
schuif hem in de oven en bak hem  
2 minuten totdat het ei net gestold is. 
Schep de omelet voorzichtig op een 
bord. • Herhaal voorgaande stappen 
nu met de rest van het eimengsel,  

de asperges en feta. • Besprenkel de 
omelet met een beetje marinadeolie, 
bestrooi hem met feta en breng  
op smaak met wat zoutvlokken en  
versgemalen zwarte peper. Serveer  
de omeletten meteen, bestrooid  
met bladpeterselie. 

SHORTCUT 
In het geval je geen zin hebt om te 
kloppen, breek dan 3 eieren boven 
een kom. Klop ze met een vork los tot 
ze zo goed als gemengd zijn. Gebruik 
de olie van de gemarineerde feta  
om in een koekenpan kleine stukjes  
asperges te bakken tot ze net gaar 
zijn (of houd ze rauw als ze heel vers 
zijn) en schenk hier de eieren op, net 
als bij een flensjesbeslag. Roer een 
beetje, keer ze en leg ze op een bord.

OOK LEKKER
Gemarineerde geitenkaas is een  
fantastisch ingrediënt. In de eerste 
plaats is het een pareltje tussen de 
mezze, ook kun je er een salade 
dressing van maken en bovendien  
is hij te pureren tot een opgeklopte 
kaasdip met de toevoeging van  
sojamelk. Deze tip komt van de  
bevriende chefkok Mark Best.

Verwarm de oven voor tot 190ºC en zet een 
braadslede in de oven. • Wel de polenta  
in 250 ml koud water terwijl je de overige  
ingrediënten klaarmaakt. • Snijd intussen 
de venkelknollen verticaal doormidden – 
op hun breedste punt – en daarna in vieren. 
Bestrijk alle delen rijkelijk met olijfolie. Als de 
braadslede heet is, haal hem dan uit de 
oven, schik de venkel op de bodem en zet 
de braadslede op middelhoog vuur. Geef 
de venkelparten in 5 tot 10 minuten aan 
beide zijden een mooi kleurtje. • Zet het 
vuur laag tot middelhoog, voeg de olijven 
en knoflook toe, en schep alles om tot het 
glanst. Breek de gepelde tomaten een 
beetje met een pollepel terwijl je ze in de 
pan giet. Vul het tomatenblik met water, 
geef het blik een nonchalante draai zodat 

alle restjes tomatensaus zich bij het water 
voegen en giet dit in de pan. Bestrooi met 
bruine basterdsuiker en 1 theelepel zout. 
Laat 10 minuten zachtjes koken. • Gebruik 
twee eetlepels om de geweekte polenta een 
knoedelvorm te geven. Leg de knoedels op 
de saus. Bedek de schaal met aluminiumfolie, 
of een goed sluitende deksel. Zet de schaal 
terug in de oven en laat 40 minuten bakken, 
of totdat de venkel zacht is en de saus  
ingekookt. • Haal uit de oven en verwijder 
de folie of het deksel. Zet de temperatuur 
van de oven op 220ºC. Voeg de rozemarijn 
toe en bestrooi met de Parmezaanse kaas. 
Laat de schaal nog 5 minuten onafgedekt 
bakken. • Dien op als een verrukkelijk  
bijgerecht, of als hartig hoofdgerecht voor  
je vegetarische vrienden.

Venkelcacciatore  
met polentaknoedels 
4 TOT 6 PERSONEN

Luchtige omelet met asperges & Persian feta
VOOR 2 OMELETTEN

INGREDIËNTEN 
• 6 eieren
• 50 g Persian feta, verkruimeld plus  

2 el marinadeolie (o.a. bij de Turkse supermarkt) 
• 1 bos groene asperges, dikke asperges  

in de lengte gehalveerd 
• zoutvlokken 
• bladpeterselieblaadjes, om erbij te serveren

INGREDIËNTEN 
• 190 g polenta
• 3-4 middelgrote venkelknollen, stengels 

eraf (zie tip), bewaar de pluimen apart
• 140 g kalamata-olijven, ontpit (zie tip)
• 2-3 tenen knoflook, grofgehakt
• 400 g (1 blik) gepelde tomaten
• 1 tl bruine basterdsuiker
• 2 takjes rozemarijn
• Parmezaanse kaas, geraspt,  

ter garnering
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Nooit gedacht dat ik ooit zo blij zou zijn 
met mijn nieuwe borsten. Nooit gedacht 
ook dat het ooit weer zo prachtig zou 

worden. Ik ben – en dat is misschien een beetje 
gek, maar dat is dan maar zo – er zelfs een 
beetje verliefd op. Of althans, we leren elkaar 
weer kennen. Ik kijk graag en veel naar ze  
in de spiegel.
Ik ben er zo trots op, dat ik ze het liefst aan 
 iedereen zou willen laten zien. Dat kan 
 natuurlijk wel bij mijn beste vriendinnen,  
mijn moeder – en natuurlijk bij mijn man, die 
ongeveer  dezelfde verliefdheid ervaart als ik. 
Maar verder heeft niemand de kunstwerken 
bekeken. Best jammer eigenlijk, want ze zijn zo 
mooi gelukt. Het is zó knap gedaan. Kunst zou 
iedereen moeten bewonderen. Sterker nog:  
ik zou het allerliefst mijn T-shirt omhoog trekken 
in videocalls, of topless door het centrum  
van mijn dorp rennen en iedereen mijn blije 
boobies  tonen: “Kijk, jongens, ze zijn er weer! 
Mooi, hè?” 
Dat gaat natuurlijk niet. Dat is zelfs voor een 
schrijfster raar gedrag. Bovendien, ik woon  
op de Veluwe. Ze zouden hier omvallen van 
schrik. Nou, misschien kan de Veluwe wel  
meer  hebben dan ik denk, maar ik doe het 
toch niet. Ik hou me in, haha. Alleen al de 
 gedachte dat ik het zou kunnen doen,  
is  hilarisch genoeg. 
Mijn glimlach staat sowieso de laatste paar 
dagen op mijn gezicht gebeiteld. Het kan me 
niet eens schelen dat de weegschaal een 
beetje blijft steken op negen kilo eraf. Ik vind het 

niet belangrijk. Ik eet goed, uitgebalanceerd 
en weinig. Ik houd vertrouwen. Ik weeg me 
slechts één keer in de drie dagen, omdat het 
moet van mijn coach, maar verder boeit het 
me niet. Ik kan toch niet meer eten dan wat  
ik eet. Het gaat zoals het gaat, dus wat zou  
ik sikkeneuren.
De zon schijnt. Ik voel me sinds lange tijd weer 
zorgeloos goed en vrolijk. Als je heel blij met 
iets bent, dan moet je door niets je prachtige 
dag laten vergallen. Echt door niets en al 
 helemaal niet door de ankers van je eigen 
perfectionisme. Los! Perfectionisme is kansloos. 
Iets sneller willen dan het gaat: zinloos. Lekker 
meedrijven in de stroom van het proces, dat 
kan wel. Relaxen. Genieten. Tot rust komen  
van alle opwinding.
Ik vul mijn tuinmand daarom met leuke 
 kussentjes, leg een gloednieuw boek neer 
waar ik me zo vol overgave en leeslust op zal 
storten en zet een grote mok rooibos-chai op 
het bijzettafeltje. In mijn ooghoek zie ik een 
merelmeneer in het gras rondscharrelen.  
“Wil jij misschien mijn nieuwe borsten zien?” 
vraag ik aan mijn gevederde buurman.  
Het zwarte vogeltje kijkt me geïnteresseerd 
met een schuin kopje aan. Dan pikt hij razend-
snel een worm uit het gras. “Nee? Nou, dan 
drink ik wel thee.”
Grijnzend nestel ik me in mijn eigen mand. 
Mijn ondeugende neiging tot het flashen van 
mijn boobies zakt binnenkort vast wel, als de 
nieuwigheid er een beetje af is. Tot die tijd blijf 
ik een intens blij, gelukkig en vooral helemaal 
heel ei. 

Wil jij misschien 
mijn nieuwe 
borsten zien?
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Larissa
Al meer dan tien jaar vecht Larissa tegen de kilo’s. Niet zo lang geleden kwam daar een nieuwe strijd bij:  

ze kreeg borstkanker. Nu het grootste gevaar is geweken, stort ze zich vol overgave en met hernieuwde 
 energie op een gezond gewicht. Ze neemt zelfs een maagballon. Gaat het haar nu lukken om haar 

 gedroomde streefgewicht te halen?  
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Een half jaar geleden heeft een 
kapper mijn haar veel te kort 
geknipt. Mijn haar groeit meest-

al heel langzaam en ik wilde alleen 
de puntjes eraf laten halen, maar de 
kapper heeft het te kort geknipt. Ik 
kon wel huilen! 

WEER LANG HAAR
Ik wilde echt heel graag weer langer 
haar en toen ik het advies kreeg om 
Hair Gro te proberen, twijfelde ik 

geen seconde. En ik heb er geen mo-
ment spijt van gehad! 

FANTASTISCHE RESULTATEN!
Ik gebruik Hair Gro nu 2 maanden en 
ik ben echt onder de indruk en kan het 
verschil zien. Mijn haar is nog nooit zo 
snel gegroeid in zo’n korte tijd! Dus 
nu raad ik iedereen die lang en gezond 
haar wil Hair Gro aan. Ik heb net nog 
een doosje gekocht en ik hoop dat mijn 
haar even snel blijft groeien.

VERKRIJGBAAR BIJ: 

Mia is 31 jaar en werkt in de beauty-
sector. Ze weet alles van schoonheid, 
zowel vanbinnen als vanbuiten. – Ik 
heb zo’n beetje alles wel geprobeerd, 
maar ik moet zeggen dat ik echt onder 
de indruk ben van wat Hair Gro voor 
mijn haar deed! 

LANG EN GEZOND HAAR

Mijn haar is 
nog nooit zo 
snel gegroeid 
in zo’n korte tijd!

Hair Gro™ is een nieuwe 
tablet met appelextract en 
palmolie-extract die 30% 
tocotriënolen bevat. Tocotriënolen behoren 
tot de vitamine E-familie. De ingrediënten 
van de tablet voeden de hoofdhuid en 
haarfollikels (“haarwortels’’), van waaruit het 
haar groeit. Biotine en zink dragen bij aan 
normale haargroei.
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TAMAR IS FULLTIME AVONTURIER

‘Ik wil alles, 
behalve in slaap 

sukkelen’
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Het heeft ook echt maanden geduurd voordat ik 
wat relaxter werd. Daar heb je succeservaringen 
voor nodig, bevestigingen dat je iets wel kunt in 
je eentje of dat de wereld je wel goedgezind is. 
Daarvan heb ik inmiddels voorbeelden te over.  
Zo belde ik op een avond in België aan bij een 
verlaten boerderij om de boer te vragen of ik op 
zijn land mijn tentje mocht opzetten. Dat vond hij 
prima. En even later kwam hij naar me toe, niet 
om me alsnog weg te sturen, maar om mij uit te 
nodigen om bij hem en zijn vrouw te eten. Ik mocht 
douchen, ze boden me zelfs een bed aan.  
Uiteindelijk werd het een heel gezellige avond.”

‘Zelluf doen!’
“Beetje bij beetje nam ik afscheid van mijn oude 
leven. Probeerde ik in de eerste weken nog alles 
te plannen en zelfs een plan B achter de hand te 
hebben, gaandeweg durfde ik steeds meer los  
te laten. Ik leerde vertrouwen op mezelf, op mijn 
vaardigheden en op de hulp van mensen.  
Ik durfde me zelfs kwetsbaar op te stellen. Ik ben 
iemand die van jongs af aan al roept: ‘Zelluf 
doen!’ Als ik één ding heb geleerd, is het dat je 
anderen nodig hebt. Je kunt niet alles alleen.  
Zeker niet als je op reis bent. De fietstocht was 
fantastisch. Elke dag beleefde ik een nieuw  
avontuur. Uiteindelijk fietste ik zonder landkaart  
tot aan Istanbul. 
Ik kan wel zeggen dat ik verslaafd ben geraakt 
aan avontuur. Het is bijna manisch. Voor mij  
betekent een avontuurlijk leven dat je openstaat 
voor onverwachte dingen die op je pad komen. 
Voorheen had ik mijn leven aardig dicht- 
getimmerd. Vaak wist ik van dag tot dag wel wat 
ik ging doen of wat er van me werd verwacht.  

Tamar: “Eigenlijk had ik het allemaal prima voor elkaar. Sinds mijn vijftiende werkte 
ik als chef-kok in verschillende toprestaurants. Op mijn negentiende kocht ik met mijn 
toenmalige vriend Frank een huis. Zes jaar woonden we samen, totdat we als vrienden 
uit elkaar gingen en ik me naast mijn werk op twee studies stortte: criminologie  
en psychologie. Op mijn 24ste studeerde ik af en werd ik direct aangenomen als  
recherchepsycholoog bij de Nationale Politie. Mijn absolute droombaan. 
Om wat geld te sparen voor een eigen koopwoning was ik weer bij mijn vader gaan 
wonen. Ik leidde een druk leven en deed allerlei leuke dingen naast mijn werk. Tot ik 
mijn voet brak tijdens het parachutespringen. Vier weken moest ik verplicht rust  
houden. Daar half liggend op die bank in mijn vaders woonkamer sloegen ineens 
de twijfels en de onrust toe. Mij bekroop steeds vaker het gevoel: is dit het dan? Is dit 
wat ik wil met mijn leven? Ik had die vragen gewoon kunnen laten voor wat ze zijn, 
maar dat deed ik niet. In plaats daarvan ging ik nadenken wat ik dan wel wilde.  
Ik hou van reizen, nieuwe plekken zien, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe dingen 
doen. Dus bekeek ik blogs van wereldreizigers die hun dagen vullen zonder vast- 
omlijnde plannen. Die van het ene avontuur in het andere tuimelen en wel zien 
waar het lot hen brengt. Zonder tijdsdruk, zonder verwachtingen. Ik werd gegrepen 
door hun enthousiaste verhalen, foto’s en filmpjes. Wat ik allemaal zag, zette me nog 
meer aan het denken. Wat als ik er ook eens even helemaal tussenuit glip? De wereld 
in. Waar niks moet en niksen mag? Zonder bezittingen, zonder plan.”

Eigen mountainbike bouwen
“Mijn vader moest wel even slikken toen ik hem over mijn plan vertelde. Hij zei: ‘Je hebt 
zo hard gewerkt, geef je dit nu allemaal op? Waarom? Voor wat?’ Tja, dat wist ik toen 
natuurlijk ook nog niet precies. Maar ik liet me er niet door tegenhouden. Na weken 
dubben hakte ik de knoop door. Mijn werkgever bood mij aan een sabbatical op te 
nemen voor een half jaar. Maar zes maanden vond ik te kort. Daarom nam ik ontslag 
bij de politie, een resoluut besluit. Ik verkocht al mijn spullen en bouwde mijn eigen 
mountainbike met behulp van YouTube-filmpjes. Mijn plan was om in mijn eentje 
naar Zuidoost-Azië te fietsen. Low budget, dus vooral overnachten in mijn eigen tentje. 
Ik dacht toen nog: ik ben vast over een paar maanden terug en dan realiseer ik me 
hoe goed mijn leven in Nederland is. Maar het liep anders. Sterker nog: we zijn  
ondertussen zes jaar verder en ik ben nog steeds niet terug.”

Angstig en neurotisch
“Op de dag van vertrek was het ontzettend slecht weer. De regen kwam met bakken 
uit de lucht en de wind was stormachtig. Dit is een teken, dacht ik nog. De natuur 
vertelt me: ‘Tamar, doe het niet. Blijf thuis.’ Toch ben ik op die fiets gestapt en gaan  
rijden. Een vriendin fietste met me mee tot aan de grens. Gelukkig, want het was 
loodzwaar. Kan ik dit ook nog wel als zij er straks niet meer bij is? Ik ontdekte vrijwel 
meteen al dat ik verschrikkelijk angstig en neurotisch ben. Wat als ik een lekke band 
krijg? Wat als ik geen goede slaapplek vind? Wat als ik verdwaal? Wat als ik geen 
voedsel vind? Wat als ik enge mannen tegenkom terwijl ik alleen in mijn tentje slaap 
in het bos? Ik vond alles ontzettend spannend, nee, eigenlijk vond ik alles doodeng. 

‘Voor mij betekent 
avontuur openstaan voor 

onverwachte dingen’

Een kameel in Mongolië die haar drinkwater wijst en een 
ezel die haar vergezelt op de 600 kilometer lange wandel-
tocht door Jordanië. Het zijn maar een paar voorbeelden  
van de spectaculaire expedities die Tamar (33) over  
de wereld onderneemt.
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‘Ik kocht een kameel, een
paard en een hond en ben
gewoon vertrokken’

Na mijn reis door Mongolië bedacht ik dat mijn leven nu al geslaagd is. Alles wat 
nog komt, is bonus. Niet dat ik stilzit, allerminst. Ik heb sindsdien verschillende  
expedities gedaan. Ik liep met ezel Yustra 600 kilometer door Jordanië, spotte in  
Canada 31 beren in 31 dagen, trainde met de Massai in Kenya, heb gehiket in de 
bergen van Japan en bezocht rendierherders in Siberië. Ook trok ik samen met  
Miriam Lancewood, die ook uit Nederland komt, zonder voedsel diep de wildernis 
van Nieuw Zeeland in om te kijken of we konden overleven. Soms duurde het dagen 
voordat we eetbare planten vonden, vis vingen of wild schoten. We hebben honger 
gehad en zochten qua gevaar echt het randje op. Je zegt wel tegen elkaar: ‘Vandaag 
nemen we geen risico.’ Maar de aard van die hele trip was nu eenmaal risicovol.  
We passeerden veel bergpassen en moesten wel zeven snelstromende rivieren  
oversteken. Nou, dan voel je wel dat je leeft. Als zoiets lukt, geeft dat een enorme 
adrenalinekick. Fantastisch.”

Eigen plek in Australië
“Als een avonturier de wereld rondreizen gaat me prima af in mijn eentje. Maar ik 
heb ondertussen ook een vriend, Dave. Hij is een Australiër. Het begon als een mooie 
vriendschap en groeide uit tot meer. De liefde is volop aanwezig, al heb ik hem nu  
– mede door corona – al een jaar niet gezien. Dat maakt het best ingewikkeld. Al is 
er iets tussen ons wat niet stuk te krijgen is. Geen idee hoe onze liefde zich verder  
ontwikkelt. We vertrouwen erop dat we ooit een oplossing vinden en bij elkaar kunnen 
zijn. Soms droom ik van mijn eigen plek in Australië met dieren en alles erop en eraan, 
maar zodra ik het concreter wil maken, benauwt het me en denk ik: nee, laat me 
nog even leven zoals ik nu leef. 
Tuurlijk betaal ik ook een prijs voor mijn reislust. Ik heb regelmatig heimwee naar mijn 
vader die nu nog gezond is en met wie ik een heel goede band heb. Als ik weg ben, 
mis ik hem. Ben ik bij hem, dan mis ik het avontuur. Inmiddels weten we niet beter en 
heeft iedereen mijn leven zoals dat nu is, geaccepteerd. Als ik bel met de satelliet- 
telefoon laten vrienden en familie alles vallen om op te nemen. Zo grappig, alsof ik 
de koningin ben. Maar ze weten: het kan zomaar weer een maand duren voordat ik 
opnieuw bel. Soms mis ik belangrijke gebeurtenissen. Laatst trouwde een vriendin 
terwijl ik in Australië zat met heel weinig geld. Op zo’n moment voel ik me wel schuldig. 
Aan de andere kant, als ik mijn vrienden zie, is het meteen heel intens en bijzonder. 
Veel bijzonderder dan wanneer je elke week met hen koffiedrinkt en over ditjes en 
datjes kletst.” 

Innerlijke stemmetje
“Vorig jaar brak in opnieuw mijn voet en zat ik – hoe symbolisch – weer op dezelfde 
bank bij mijn vader. Ik begon toen met het schrijven van mijn boek. Tuurlijk gaat dat 
over mijn avonturen, maar vooral ook over de innerlijke reis die ik maakte. Ik heb  
geluisterd naar het stemmetje in mij. Ik wilde meer vrijheid. En dat is me gelukt.  
Vrijheid betekent voor iedereen iets anders. Ik weet inmiddels dat ik ervan hou om 
mezelf constant uit te dagen en dingen te doen die buiten mijn comfortzone liggen. 
Daar haal ik mijn geluk uit. Dat is mijn drijfveer. Ik wil alles, behalve in slaap sukkelen. 
Dat is waarom ik reis. Het avontuur op zoek. Niet om aan de wereld te ontsnappen… 
Nee, ik reis zodat de wereld niet aan mij ontsnapt.”  

Ik had vaste lasten die betaald moesten worden, 
zoals de hypotheek. Dat heb ik nu niet meer. Mijn 
enige vaste last is een reisverzekering, dus ik kan 
rondkomen van heel weinig geld.  
Als ik ’s ochtends opsta, zie ik wel wat de dag mij 
brengt. Ik leef volgens het opendeur-principe.  
Als ik iemand ontmoet en die komt met een 
goed idee, dan ga ik daarin mee. In feite wordt 
mijn leven bepaald door toeval. Door de deur  
die openstaat. En kijk wat me dat tot nu toe al  
heeft gebracht.”

Reis der reizen
“Na mijn fietstocht ging ik naar Australië. Ik heb 
daar twee weken gewerkt en daarna uitgebreid 
rondgezworven. Dat is overigens daarna mijn 
nieuwe levensritme geworden: ik werk kort en  
van het verdiende geld betaal ik mijn reizen of  
survivallessen. In 2018 besloot ik de reis der reizen 
te maken in Mongolië. Over dat land had ik zoveel 
gehoord en gelezen. Het is er anders dan waar 
ook op de wereld. Er wonen maar drie miljoen 
mensen, waarvan anderhalf in de hoofdstad.  
De rest van het land is dus vrijwel leeg. Mensen 

trekken als nomaden rond met hun dieren. Ik heb 
me vaak afgevraagd: hoe houden ze het vol op 
zo’n onherbergzame plek? Waarschijnlijk doordat 
ze leven in harmonie met de natuur, op een wijze 
zoals ze dat duizend jaar geleden ook al deden. 
Ik moest daarheen. Niet om die nomaden te  
bezoeken, maar om er een te zijn. Maandenlang 
heb ik me voorbereid. Ik heb een paar weken  
‘getraind’ bij locals die me alles leerden. Ik kocht 
een kameel, een paard en een hond en op een 
dag ben ik gewoon vertrokken. Vijf maanden 
lang liep ik langs hoge bergpassen, door diepe 
rivieren en zompige moerassen. In niemandsland. 
Letterlijk. Nergens vind je wegen, prikkeldraad of 
hekken. Mijn kameel Simbat liet ik al snel loslopen. 
Tuurlijk zat daar een risico aan. Hij kon ervandoor 
gaan met al het eten. Maar dat gebeurde niet.  
In plaats daarvan vond hij water toen ik het  
niet kon vinden en echt de wanhoop nabij was.  
Ik heb dieren altijd leuk gevonden, maar heb  
nooit geweten dat je er zoveel gevoelens bij kunt 
hebben. Je kunt niks van ze verwachten, maar  
alles wat je van ze krijgt, is prachtig. Dieren geven 
echt onvoorwaardelijke liefde.

Deze week verschijnt Tamars boek dat naast haar  

avonturen vooral gaat over haar innerlijke reis (dus  

zeker ook een aanrader voor thuisblijvers).

Fulltime avonturier Tamar Valkenier € 20,99 Uitgeverij Kosmos 
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‘Ik haal mijn  
geluk uit mezelf  

uitdagen’

Floortje Dessing 
kwam filmen.

Met kameel Simbat en 
hond Tetti. 

Bij een eeuwenoude 
‘hertensteen’  
in Mongolië. 

Met ezel Yustra.

Op pad met  
Mongoolse jagers. 

Op jacht  
met arenden.

In de Noorse sneeuw.
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Lust

“Toen ik die avond thuiskwam, zat Karel me op te 
wachten met een lege fles wijn voor zich op tafel. 
Hij had gehuild en riep woedend dat hij alles wist 
over Renzo. Ik schrok vreselijk. Ik liep al tijden over 
mijn slippertje te piekeren en had net besloten 
dat het beter was het nooit te vertellen. En nu 
was het dus toch uitgekomen… 
Karel en ik waren op dat moment vijftien jaar bij 
elkaar. We hadden het goed, ons gezin liep soepel. 
Maar het was wel wat saai. Nou ja, ík vond het 
saai, Karel leek daar geen last van te hebben. 
Maar ik had soms het idee dat ik met mijn broer 
samenwoonde. De passie van vroeger leek weg-
gevaagd. We hadden haast geen seks meer,  
en ik kreeg ook nooit meer een complimentje. 
Terwijl ik wel behoefte had aan wat romantiek.  
Ik miste de sprankelende vrouw die ik vroeger 
was, ik had genoeg van mijn rol van uitgebluste 
moeke. Maar als ik een spannend setje aantrok, 
begon Karel nog net niet te gapen. Daardoor 
was ik voor de charmes van een ander gevallen. 
Voor die van Renzo, een man uit de buurt, bij wie 
ik weleens op de koffie ging. Ik kon heel fijn met 
hem praten. En op een dag ben ik met hem in 
bed beland. Hoewel ik twee uur in de zevende 
hemel was geweest en maar liefst vier orgasmes 
had gehad, had ik al spijt toen ik de deur uitliep. 
Ik vond vreemdgaan eigenlijk echt not done.  
De periode erna zat ik flink in de rats. Ik overwoog 
mijn slippertje op te biechten, maar durfde niet. 
Maar nu wist Karel het toch. Renzo bleek het te 

hebben doorverteld in de buurt, zodat het via 
onze buurvrouw bij Karel was beland. Hij was  
ontzettend kwaad en teleurgesteld. We maakten 
ruzie tot diep in de nacht en ik vreesde al  
voor het einde van onze relatie. Maar toen we  
uitgeput naar bed gingen, moest Karel opeens 
vreselijk huilen. Ik pakte hem beet om hem te 
troosten en opeens lagen we te seksen. Heel  
heftig en intens, alle emoties kwamen eruit.  
Nadat hij was klaargekomen, snikte Karel dat hij 
me echt niet kwijt wilde. 
De tijd erna was een ware rollercoaster. Het ene 
moment vlogen we elkaar bijna aan, het andere 
moment klampten 
we ons wanhopig 
aan elkaar vast.  
De passie die 
ik zo gemist had, 
was volop terug:  
het was alsof Karel 
zijn territorium wilde 
afbakenen door keer op keer met me te vrijen. 
Voorzichtig ontstond er ruimte voor eerlijke  
gesprekken. Over hoe dit gebeurd kon zijn. Wat 
we vonden van onze relatie. En wat we misten. 
Eerder wuifde Karel het weg als ik zei dat ik  
me een vanzelfsprekendheid voelde in zijn 
leven, maar nu luisterde hij echt. Door veel te 
praten en ons kwetsbaar op te stellen, kwam  
er steeds meer wederzijds begrip. 
Achteraf durf ik te zeggen dat mijn slippertje 
heel goed is geweest voor onze relatie. We doen 
weer ons best voor elkaar. Karel is veel attenter 
geworden en neemt me niet meer zo for granted. 
En ook voor seks maken we weer elk weekend 
tijd. We doen het zelfs weleens op gekke plekken, 
zoals op de eettafel als de kinderen niet thuis zijn. 
Heerlijk, dan voel ik me weer twintig. Toch zou ik 
zo’n slippertje niemand aanraden. Want het is 
erg pijnlijk geweest allemaal. En Karel verbleekt 
altijd nog als we Renzo tegenkomen. Maar ik ben 
trots dat we er beter uitgekomen zijn.”

 

ANNA (42)
Kinderen: 2

Aantal sekspartners: 11

Status: woont samen

Frequentie: elke zaterdag

Favoriete standje: op de eettafel

Raakt opgewonden van: 

elkaar uitdagen

Knapt af op: 

voorspelbaarheid

‘Mijn slippertje redde
 onze uitgebluste relatie’

Vriendin-lezeressen delen de spannendste, bijzonderste of meest liefdevolle ervaring uit hun slaapkamer. 
Deze week Anna, die met buurman Renzo van bil ging en in twee uur vier orgasmes had.

Geeft haar 
seksleven een 

7
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Oproepje

Vertel het

Een onvergetelijke ontmoeting, 
een spannende periode, ziekte of verlies, een 
bizar voorval, een bijzondere liefde… Heb jij iets 
heftigs of moois meegemaakt? Iets waarvan  
je denkt: dat wil ik  delen? Omdat het onze 
 lezeressen inspireert, troost biedt of inzicht geeft? 
Deel jouw persoonlijke verhaal dan met ons!

MAIL ONS
Stuur je verhaal naar  

post@vriendin.nl met als  onderwerp ‘Mijn verhaal’.  Ook op Vriendin.nl kun je je opgeven, onder het kopje 
‘Vriendin zoekt jou’. Wie  
weet word jij binnenkort  

door de redactie  
gebeld!
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Aardig zijn 
kost niets

Aardig zijn tegen anderen: waarom zou je dat eigenlijk 
doen? In ieder geval omdat je er veel voor terugkrijgt, 

vertelt ‘leuker leven-specialist’ Jelle Hermus. 

(en is nog gezond ook)
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“Als je aardiger bent tegen anderen, 
word je positiever. Dat komt doordat 
mensen om je heen als reactie dan 
automatisch vriendelijker worden  
tegen jou”, leg Jelle Hermus uit. Jelle 
specialiseerde zich in leuker leven. 
Hij schreef bestsellers als Steeds  
leuker: schrap de ellende en ontdek 
de korte route naar een leuker leven  
én is oprichter van soChicken.nl, 
waar maandelijks ruim een miljoen 
mensen ‘broeden op een steeds  
leuker leven’. Hij vervolgt: “Aardig 
doen tegen andere mensen heeft 
vaak als gevolg dat mensen de  
neiging krijgen die aardigheid terug 
te geven aan jou. Zo kan aardig zijn 
jou dus helpen om in een positievere 
bui te komen en makkelijker contact 
te leggen met mensen.” 
HIj vertelt dat aardig zijn zonder  
dat er een aanleiding voor is, kan  
bijdragen aan een leuker leven.  
Jelle: “Je zorgt er zelfs voor dat het  
leven van de mensen om je heen 
leuker wordt. Gratis, want aardig zijn 
kost helemaal niets. Of misschien 
hooguit een beetje energie. Zelf  
probeer ik altijd mensen in de ogen 

te kijken en te glimlachen. Op straat, 
in winkels en eigenlijk overal. Mijn  
ervaringen zijn meestal positief,  
er komen vaak leuke gesprekjes uit 
voort. De houding waarmee jij de 
wereld tegemoet treedt, is namelijk 
ook hoe de wereld op jou reageert.” 

Geven is krijgen
Het omgekeerde is overigens ook 
waar, zegt Hermus. “Sommige  
mensen zijn nogal wantrouwend.  
Ik ken mensen die bang in het leven 
staan en altijd op hun hoede zijn.  
Zij ervaren constant situaties waarin 
ze worden bevestigd in dat idee  
dat ze op hun hoede moeten zijn.  
Mensen reageren nu eenmaal op 
wat jij ze biedt. Op wantrouwend  
gedrag krijg je een wantrouwende 
reactie. Andersom: als jij de wereld 
tegemoet treedt met vertrouwen,  
zul je merken dat de mensen om je 
heen over het algemeen juist erg 
prettig zijn om mee om te gaan. Stel, 
je zit op een bankje in het park en je 
vraagt of de man of vrouw naast je 
even op jouw tas wil passen. Dan is 
de kans dat er iets met jouw tas  
gebeurt als je wegloopt heel klein. 
Want als je een ander in vertrouwen 
neemt, zal diegene dat vertrouwen 
niet zo snel beschamen. De ander 
wordt betrouwbaar als jij hem of 
haar vertrouwen geeft.”

Meer rust en plezier
Aardig zijn is goed voor van alles, 
waaronder je gezondheid. Hermus: 
“Als je aardig bent, voelt de wereld 
vriendelijker en ervaar je minder 
angst en stress, en juist meer rust, 
plezier en blijdschap. Dat kan je  
helpen om een positieve houding  

AARDIG 1
‘Ik mocht drie nachten bij mijn vrienden blijven’
Saskia: “Vier jaar geleden kreeg ik last van chronische migraine. Tijdens die 
heftige aanvallen was ik alleen maar aan het overleven. Ik kon niet meer 
werken en voor mijn gezin zorgen en had op die momenten ook geen 
sociaal leven. Toen ik in mei 2019 weer een aanval kreeg, was ik totaal op. 
Ik wist gewoon niet meer hoe ik het deze keer door moest komen. Ik wilde 
rust, maar dat gaat niet met een gezin met vier kinderen. 
Toen ik mijn goede vrienden Sander en Marie-Cecile appte en vertelde dat 
ik er helemaal doorheen zat, mocht ik meteen naar ze toe komen. Ik werd 
ontzettend warm ontvangen en verzorgd. Ik kreeg de logeerkamer en zij 
verzorgden het ontbijt, de lunch en het avondeten. Niks moest, alles mocht. 
Ik mocht in bad wanneer ik wilde, tv-kijken of lekker op mijn bed blijven 
liggen, buiten een rondje lopen ... Ik voelde me ontzettend geliefd. 
Ik ben drie nachten gebleven. De migraine ging niet meteen weg, maar de 
ontvangst van mijn vrienden maakte het een stuk draaglijker, en ondanks 
de pijn kon ik toch een beetje opladen. Ik denk nog vaak terug aan deze 
lieve, superaardige actie.”

‘DE HOUDING WAAR-
MEE JIJ DE WERELD 
TEGEMOET GAAT, IS 
OOK HOE DE WERELD 
OP JOU REAGEERT’
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te ontwikkelen in jouw eigen leven en 
je gelukkiger te voelen. En wanneer 
je je gelukkig voelt en een positieve 
levenshouding hebt, heb je minder 
stresshormoon en meer geluks
hormoon en dat is weer goed voor  
je gezondheid.” 
Aardig zijn kan er zelfs voor zorgen 
dat je langer leeft. Want gelukkige 
mensen leven langer. Als jij aardig 
bent, ontwikkel je sneller een sociaal 
vangnet. Hermus: “Voorbeeld: bouw 
een band op met je buren, al is het 
maar door af en toe een praatje te 
houden. De kans is groot dat je je 
dan veiliger voelt in je leefomgeving, 
kalmer en meer geworteld. 
Dat zie je ook terug in de zogeheten 
Blue Zones, regio’s in de wereld waar 
mensen het oudste worden. Daar 
hebben mensen naast gezonde 
voeding en dagelijkse beweging 
een sterk gevoel ergens bij te horen. 
Dat geeft je iets om voor te leven,  
en het voorkomt eenzaamheid.  
Door aardig te zijn kun je het gevoel 
om ergens bij te horen bereiken.”

Voor jezelf
Maar je kunt ook té aardig zijn.  
Hermus: “Vooral als je aardig bent 
om de verkeerde redenen. Aardig 
zijn moet je voor jezelf doen, als  
positieve daad, dus omdat je het zelf 
wilt. Doe het niet omdat je hoopt dat 
anderen jou aardig gaan vinden. 
Het ook is belangrijk dat je dicht bij 
jezelf blijft en dat je je eigen grenzen 

bewaakt, want anderen kunnen ook 
misbruik van je gaan maken als je  
te aardig bent. Dan cijfer je jezelf 
weg en word je een soort voetveeg. 
En kun je in een situatie komen 
waarin je je omringt met mensen  
die jou leuk vinden om oneigenlijke  
redenen. Het leven wordt dan  
ingewikkeld en daar word je vroeg  
of laat ongelukkig door. Dat zijn de 
momenten dat je juist voor jezelf wat 
aardiger moet zijn. 
Stel dat iemand bijvoorbeeld vraagt 
of hij vanwege geldproblemen flink 
wat geld van je kan lenen. Als jij  
dat niet kunt of wilt, probeer dan je 
grenzen te bewaken en diegene 
geen geld te lenen terwijl dat niet 
goed voelt. Dan kun je overigens 
nog steeds aardig zijn. Je kunt  
aangeven dat je het vervelend voor 
iemand vindt dat hij of zij in die  
situatie is terechtgekomen. Dat je 
niet de mogelijkheid hebt om geld 
te lenen, maar dat jullie wel samen 
naar zijn of haar financiële situatie 
kunnen kijken en een oplossing  
kunnen zoeken. De kunst is om dicht 
bij jezelf te blijven, zodat mensen je 
aardig vinden om wie jij bent. Dan 
weten ze wat ze aan je hebben en 
kun jij bij hen jezelf zijn.” 

 AARDIG 2
‘Mijn collega’s hadden geld voor me ingezameld’
Marissa: “Vorig jaar kreeg ik de diagnose borstkanker, daarvoor moest ik 
chemotherapie ondergaan. Ik vond het vreselijk toen ik plukken haar 
begon te verliezen. Toen mijn collega’s dat hoorden, zamelden ze geld 
in zodat ik een mooie pruik kon aanschaffen. Uiteindelijk heb ik door het 
gebruik van een cold cap mijn haar nog redelijk kunnen behouden en 
had ik geen pruik nodig. 
Mijn collega’s zeiden toen dat ik het bedrag mocht houden om aan 
iets anders te besteden. Zodra er wat meer versoepelingen zijn, wil ik 
van dat geld graag met mijn man en ons zoontje (4) een midweek 
naar Center Parcs. Hoe fijn was het dat mijn collega’s zoiets voor me  
deden. Ik voelde me heel speciaal.”

AARDIG 3
‘Ik was ontroerd door wat 
die onbekende man zei’
Saskia: “Het aardigste wat iemand  
tegen mij heeft gezegd, kwam van 
een voor mij onbekende persoon.  
Ik liep al babbelend met mijn vader 
een restaurant in om een diner af te 
halen. De eigenaar zei: “Bij sommige 
mensen gaat het licht aan als ze  
binnenkomen.” Mijn vader was trots, hij 
glunderde helemaal, en zelf was ik zo 
ontroerd. Dat vergeet ik nooit meer.”

ALS JE AARDIG BENT, 
KAN DAT ER ZELFS 
VOOR ZORGEN DAT 
JE LANGER LEEFT
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Jelles tips om (nog)  
aardiger te worden

♦ “Leer jezelf te verplaatsen in anderen.  
Onderzoek of je de gevoelens die andere 
mensen ervaren bij jezelf herkent. Stel dat  
iemand boos of chagrijnig is. Dat ben je zelf 
ook weleens, en dan vertoon je ook bepaald 
gedrag. Probeer te begrijpen hoe die persoon 
zich voelt. Zo kun je een ander meer vanuit 
compassie benaderen en minder vanuit de 
oordelen die je misschien hebt.” 

♦ “Werk aan je innerlijke rust en probeer  
dagelijks te ontspannen. Als je ontspannen 
bent, is het veel makkelijker om de wereld 
met een open, liefdevolle houding tegemoet 
te treden, en dus om aardig te zijn tegen  
anderen en jezelf.” 

♦ “Daag jezelf uit om anderen minder te  
veroordelen. Vooroordelen zijn vaak nergens 
op gebaseerd. Zonder dat oordeel wordt het 
veel makkelijker om naar mensen te luisteren. 
En dus leg je beter contact.”

♦ “Richt je aandacht op eigenschappen 
die je waardeert. En laat de ander weten 
dat je die eigenschappen waardeert. Dat 
maakt je een aardig en authentiek mens.”

’DE KUNST IS OM DICHT 
BIJ JEZELF TE BLIJVEN, 
ZODAT MENSEN JE 
AARDIG VINDEN OM 
WIE JIJ BENT’

 AARDIG 4
‘Zo gaaf, dat pakje van mijn man’
Irma: “In oktober 2001 kreeg ik een relatie met mijn man. Tijdens de Kerstdagen zou  
hij in Amerika zijn, bij een vriend, dat was al gepland. Ik baalde dat ik hem al zo snel 
moest missen. Tijdens pakjesavond met onze familie kreeg iedereen het ene na het 
andere pakje. Ik kreeg niks, tot het laatste pakje, dat was voor mij. Wat erin zat? Een 
vliegticket naar Amerika! Mijn man had stiekem een ticket voor mij gekocht. Zo gaaf! 
Het werd een vakantie om nooit te vergeten. Exact vijf jaar later zijn we getrouwd,  
en ik ben nog steeds gelukkig samen met de aardigste man die ik ken.”  
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BAARDIG
BOA CONSTRICTOR
BOKHORST
CAFE-RESTAURANT
DARDANELLEN
DOSSEN
GEPASSIONEERDE
GOEGEMEENTE
HALLETJE
HARDWERKEND
HEINDE
HEUSDEN

HOEDENDOOS
HURPESCH
INPAKPAPIER
INSTAPPER
INZOUTEN
LOGBOEK
ONGEARTICULEERD
ONTBLOOT
OPWIERDE
PEPINUSBRUG
POEDERDONS
POELDIJK

POELPOLDER
PROJECTOR
ROEPEND
ROTSBEEN
RUPSBAND
SELECTIEF
TAAIHEID
TOEWERPEN
TRIMMER
UITDENKEN
WETENSCHAPSMAN
ZEESTER

2x De Tuinen Wellness douchegel 
VOOR 3 PRIJSWINNAARS

€ 11,98

Je kunt je oplossing voor week 14 doorbellen of sms’en  
(vóór 20 april 2021): bel 0909-501 05 64 (24 uur per dag & 7 dagen per week,  

€ 0,60 per gesprek, exclusief gebruikelijke telefoonkosten) of sms VRIENDIN [spatie]  
OPLOSSING naar 3553 (€ 0,60 per sms, exclusief gebruikelijke telefoonkosten).  

 Kijk voor de spelvoorwaarden op Vriendin.nl en klik rechtsonder op Spelvoorwaarden.

Tsubaki Cherry Blossom is een 
luxe douchegel van De Tuinen 
(verkrijgbaar bij Holland &  
Barrett), verrijkt met tsubaki-olie 
met een heerlijke bloemige geur. 
Hij reinigt en verfrist de huid  
zonder uit te drogen. Je wint  
2 tubes van 150 ml.

ter waarde van

De oplossing én winnaars  worden 
in week 24 bekendgemaakt op 
Vriendin.nl/puzzelwinnaars.
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Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2020-04. Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S

Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons, geeft u akkoord aan Coloplast, inclusief door Coloplast aangestelde derde partijen, deze informatie op te slaan en te gebruiken om u op de hoogte 
te houden van producten en diensten van Coloplast middels telefoon, sms, e-mail, brief, social media en andere communicatiemiddelen. U kunt op elk gewenst moment contact met Coloplast opnemen voor 
het verwijderen van persoonlijke data of verzoeken om alle communicatie te stoppen. Meer informatie over uw rechten en hoe Coloplast met uw gegevens omgaat kunt u vinden op www.coloplast.nl, via 
nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98. Door het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik meerderjarig ben en deze toestemmingsverklaring gelezen en begrepen heb.

Naam Voorletter(s) Dhr/Mevr* 

Adres Postcode Woonplaats 

Telefoon E-mail

Ik gebruik: gesloten-/ open-/ urostomazakjes*  Ik heb een stoma sinds:            /             / 

Ik gebruik stomazakjes van:       Coloplast  Anders, namelijk: Diameter          mm   

Ligging stoma: op bolling / egaal / in kuil* Stoma opening: boven / op / onder huidniveau* 

Zitten er plooien, rimpels en/of littekens in het gebied dat door uw huidplak bedekt wordt? Ja / Nee*             Ik gebruik een pastaring: Ja / Nee* 

Stuur de volledig ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB  Amersfoort

1-delig 2-delig met klikkoppeling 2-delig met plakkoppeling

NL_BP_SAMPLE_OFFLINE_ADVERTISEMENT_APR21_VRIENDIN* Omcirkel uw keuze, alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen, één productaanvraag per adres.

De juiste pasvorm
is het verschil

Ja, ik wil graag een gratis proefpakket SenSura® Mio

Bij de productontwikkeling van Coloplast ligt de focus op het aanpakken van 
lekkageproblemen. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk dat de huidplak perfect 
aansluit op de huid rond de stoma. Omdat ieder lichaam anders is, hebben we huidplakken 
ontwikkeld voor de verschillende lichaamsprofi elen die we zien bij mensen met een stoma.

Coloplast heeft voor elk van de drie lichaamsprofi elen een passend SenSura Mio 
product voor een optimale aansluiting tussen huid en huidplak. 

Bent u benieuwd welke huidplak het beste bij uw lichaam past? 
Doe dan nu de Bodycheck op www.coloplast.to/lichaam of vul onderstaande 
coupon in voor een gratis proefpakket SenSura Mio.

Bolling

Een bolling rond
de stoma

Kuil

De stoma zakt
in de buik weg

Egaal

Het gebied rond
de stoma is gelijk

Liesette: "Na mijn stoma-operatie 
pakte ik het autoracen weer op. Ik 
had het volste vertrouwen in mijn 
stomamateriaal van Coloplast en 
voelde mij geweldig, zonder angst 
voor lekkages. Mijn tip: ga op zoek 
naar een vorm die bij jou past."

De juiste pasvorm
is het verschil



Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen  
Bianca (48) en Kimberley (47) over hun bijzondere vriendschap. “Ik hoop 
dat Bianca óók haar biologische moeder vindt.”

De eerste keer dat ik haar zag...
Kimberley: “Dat was toen we een 
weekend bezochten van Arierang, 
een vereniging voor geadopteerde 
Koreanen, nu 25 jaar geleden. Het 
doel was om de Koreaanse cultuur 
te leren kennen. Wij komen allebei 
oorspronkelijk uit Zuid-Korea.  
Er werd van alles georganiseerd,  
van taekwondo tot kookworkshops. 
Het was best overweldigend om zo 
veel mensen bij elkaar te zien op  
wie ik leek. Bianca en ik ontmoetten 
elkaar tijdens een groepsgesprek 
over adoptie waar we ons allebei 
voor hadden ingeschreven.” 

Hartsvriendinnen

Bianca: “Tijdens het groepsgesprek 
werden er vragen aan me gesteld 
over mijn afkomst. Ik vond het  
destijds lastig om hierover te praten 
en klapte dicht. Na afloop kwam 
Kimberley naar me toe om te polsen 
hoe het met me ging. Dat vond ik zo 
ontzettend lief. We raakten aan de 
praat en spraken met elkaar af.”
Kimberley: “We gingen vaak samen 
stappen. Dan spraken we ’s avonds 
af om ons haar en make-up te doen 
en ’s nachts dansten we de sterren 
van de hemel op het midden van  
de dansvloer.”
Bianca: “Toen ik acht jaar geleden 

trouwde met mijn man Albert  
beloofde ik Kimberley dat ik op  
de tafel tijdens feesten zou blijven 
dansen, ook als ik getrouwd was. Dit 
heb ik op een papiertje geschreven 
dat Kimberley altijd bewaard heeft. 
In de loop der jaren zijn we wel iets 
rustiger geworden. Voor de corona-
crisis gingen we vaak uit eten, ook 
tot in de late uurtjes.”   

Dit typeert onze band
Bianca: “De band met Kimberley 
gaat verder dan vriendschap. We 
voelen ons meer zussen. Als we bij 
elkaars ouders op bezoek komen, 

‘Zij begrijpt hoe het voelt  
om geadopteerd te zijn’

KIMBERLEY (47)
Thuis: getrouwd met Joris
Werk: advocaat en ondernemer
Hobby’s: lezen, hardlopen, koken

BIANCA (48, VOLGENS DE ADOPTIEPAPIEREN)
Thuis: getrouwd met Albert

Werk: salesmanager bij een bierbrouwerij 
Hobby’s: bootcampen, duiken en lezen
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2018: Kimberley trouwt, 
Bianca is getuige.

2016: gezellig een 
drankje drinken.

Vriendinnen 
in denim.

Tijdens het weekend waarin ze 
elkaar leerden kennen, in 1995.

Bianca

Kimberley



In goede én slechte tijden
Kimberley: “Bianca en ik waren  
getuige op elkaars huwelijk. Door 
het zetten van de handtekening 
maak je als getuige officieel deel uit 
van de ceremonie. Dat vind ik mooi. 
Negen jaar geleden overleed mijn 
man. Na zijn overlijden was ik zo 
verdrietig, dat ik amper doorhad dat 
ik leefde. Ik nam de telefoon niet op, 
maar Bianca bleef bellen. Ze bleek 
een grote steun.”
Bianca: “Wat was ik blij toen het 
weer beter met Kimberley ging.  
Inmiddels is ze heel gelukkig met 
haar Joris. Ik vond het een eer dat ik 
weer haar getuige mocht zijn toen ze 
drie jaar geleden trouwden.” 

Onze toekomstplannen
Bianca: “We hebben afgesproken dat 
we altijd leuke dingen blijven doen, 
ook als we bejaard zijn.”
Kimberly: “Dan worden we een 
soort Golden Girls, haha.” 
 
 
 

worden we warm onthaald.” 
Kimberley: “Bianca begrijpt hoe het 
voelt om geadopteerd te zijn. Allebei 
hebben we ons ontheemd gevoeld 
en ons afgevraagd wie we zijn. Het  
is een wezenlijke behoefte van een 
mens om te weten wie zijn of haar 
biologische ouders zijn.” 

Bijzondere periode
Kimberley: “Elf jaar geleden ging  
ik op zoek naar mijn biologische  
ouders. Ik hield er rekening mee dat 
ik ze niet zou vinden, maar wilde 
het in ieder geval geprobeerd  
hebben. Waar ik geen moment aan 
dacht, was dat ik ook broers en  
zussen kon hebben. In Nederland 

ben ik enig kind en ik ging er  
automatisch vanuit dat ik dat ook  
in Zuid-Korea zou zijn. Toen ik  
bericht kreeg dat mijn twee zussen 
waren gevonden, was ik in shock. 
Inmiddels heb ik hen en mijn  
biologische moeder een paar keer 
ontmoet. En ik heb het met ze  
getroffen. Met mijn zussen kan ik 
goed praten. Mijn moeder lacht veel 
naar me, maar in haar ogen zie ik 
pijn. Vertellen over vroeger wil ze 
niet. Ik respecteer dat.”
Bianca: “Toen Kimberley haar  
biologische familie vond, was ik 
zielsblij voor haar, maar ook een 

MET JE  
VRIENDIN  

IN VRIENDIN?
Willen jullie mee doen? 

Mail dan naar  

post@vriendin.nl

beetje jaloers. Al 25 jaar zoek ik  
tevergeefs naar mijn biologische  
familie. Ik deed een oproep op de 
nationale tv en ik deelde flyers uit 
op markten, in kerken en parken.  
Ik verlang ernaar mijn biologische 
moeder te laten weten dat het goed 
met me gaat, dat haar offer om  
me af te staan niet voor niets was. 
Ook ben ik benieuwd naar mijn  
geboortenaam, -plaats en -datum.” 

Wens voor elkaar
Kimberley: “Natuurlijk hoop ik dat 
Bianca ook haar biologische moeder 
vindt. Maar ik ben ook bezorgd:  
ik wil niet dat ze teleurgesteld wordt. 
Gelukkig heeft ze Zuid-Korea en de 

cultuur wel goed leren kennen toen 
haar man daar drie jaar lang werkte 
en ze daar woonden. Toen was ík  
gezond jaloers. Het is zo’n bijzonder 
land. Op straat hangt de geur van 
sesamolie en knoflook. En alle spul-
len, van telefoonhoesjes tot bekers, 
hebben lieve gezichtjes. Heel vrolijk.”
Bianca: “Die tijd in Zuid-Korea was 
echt een cadeau. Als Albert naar zijn 
werk ging, trok ik erop uit met mijn 
rugtas. Ik deed er vrijwilligerswerk 
in een kinderhuis en ik hielp jonge, 
alleenstaande moeders. Ik gaf de  
baby’s en jonge vrouwen al mijn  
liefde en aandacht.” 
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‘We hebben 
elkaar beloofd 
altijd op tafel 
te  blijven 
 dansen’
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Hartsvriendinnen

1996: Kimberley (links) 
en Bianca (rechts).

1999: lol in het fotohokje.
2012: toen Bianca trouwde, 
was Kimberley haar getuige.

2018: samen lachen.



SLIM DE MOOISTE SPULLEN SHOPPEN

DESIGN
Soms zie je een heel mooi  
meubelstuk of accessoire 
maar weet je meteen: dit 
past niet in mijn budget. 
Toch zijn er manieren om 
design goedkoop te scoren. 
Met de tips van Mardou, 
Jody en Ananda leer jij hoe!

Mardou (32) woont samen met 
haar man Daniël (33) en dochter 
Amélie (4) in een hoekwoning  
onder de rook van Alkmaar.  
Ze is woonblogger op www.seven-
couches.nl en daarnaast freelance 
redactiecoördinator en tekstschrijver. 
Een van de bestgelezen rubrieken  
op haar blog: kostbaar vs. koopje.

Mardou: “Toen ik in 2014 interieurkiekjes  
op Instagram begon te delen, merkte ik al 

voor een prikkie

gauw dat ik daar mijn ei niet helemaal 
kwijt kon. Ik was altijd aan het creëren,  
wilde de leuke vondsten of toffe budgettips  
delen. Daar was te weinig ruimte voor. 
Schrijven is mijn grootste passie, dus het 
idee voor een online platform was al  
snel geboren.
Ik vind het een sport om op koopjes te  
letten. Vroeger vond ik het al leuk om zo 
veel mogelijk spullen voor zo min mogelijk 
geld te scoren. Toen Daniël en ik ons eerste 
appartement in Haarlem betrokken,  

Mix van zelfmakers, (goedkope) 
lijsten en persoonlijke vondsten.

Papieren hanglamp/lampionlamp 
Ikea: € 14,95
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studeerden we allebei nog en waren we 
hartstikke blut. Maar ik wilde wél op een fijne 
bank zitten en aan een mooie tafel eten. 
Destijds was Marktplaats favoriet, later heb 
ik ook de kringloop ontdekt.
Onderhandelen kon ik ook best goed: zo 
heb ik ooit een half jaar oude designbank 
op de kop getikt voor vijftig euro en een 
kersenvlaai. Tegenwoordig hoef ik niet meer 
zo op de kleintjes te letten, maar die liefde 
voor budgetvondsten is altijd gebleven.  
Ik zal niet zo snel vijfhonderd euro voor een 
lamp betalen. Als ik iets écht graag wil  
hebben, schaf ik het aan, 
maar als ik het te duur 
vind, ga ik op zoek 
naar een mooie 
lookalike of maak  
ik zelf iets.
Vaak genoeg heb 
ik een miskoop  
gedaan, ik ben een 
impulsieve koper. Een 
vaas die ik toch niet zo 
tof vond staan, bijvoorbeeld. 
Of zelfs een grote tweedehands eettafel: 
een plaatje, maar het was echt geen 
match met ons huis. Via mijn Instagram- 
kanaal ben ik dat soort spullen vaak ook  
zo weer kwijt, dus dat is wel makkelijk.
Mijn inspiratie haal ik van woonwinkels, 
beurzen, magazines en social media.  
Instagram en Pinterest staan bol van de 
leuke ideeën. Daar deel ik graag, maar  
laat ik me ook inspireren. Ik volg met name  
interieuraccounts uit binnen- en buitenland. 
Van kleurrijke huizen tot minimalistische  
interieurs, ik vind het heerlijk om bij  
anderen binnen te kijken. Op Instagram  
is @budgethome fijn om te volgen als je 
mooie items wilt scoren voor weinig geld.”

Budgettips van Mardou
“Mijn nummer 1-tip voor mensen met een 
krap budget? Ga naar de kringloopwinkel 
en shop via Marktplaats of andere sites 
waar tweedehands artikelen worden  
aangeboden. Vind je iets leuk, maar is het 
niet helemaal je smaak? Met verf, stof of 
behang kun je die spiegel, dat stoeltje of 
die vaas een heel nieuwe look geven.  
Inmiddels pas ik zelf alles aan wat me niet 
zint. Ik werk graag met verftesters, die koop 
je voor twee euro bij de bouwmarkt – en 
daar kun je een hoop mee verven.”

‘IK WAS BLUT, 
MAAR WILDE 
WÉL OP EEN 
FIJNE BANK 

ZITTEN’

Lookalike van  
het schapenkleed 
van Bloomingville,  

deze was van Loods 5.

Speelhoek, het eiken  
rek en de stoel zijn  
kringloopvondsten.

Gordijnen Ikea: 
€ 10,- per set

Zeg eens eerlijk: zie jij het verschil?

KOSTBAAR 
VS. KOOPJE

Lamp Regnskur/
Sunneby € 35,95 Ikea

Knit-wit lamp € 580,- 
Made by Hand via 
Drent & Van Dijk shop 

Vaas Heimer € 10,- Jysk

Vaas Menu small 
€ 169,95 (adviesprijs) 

Echasse

Dekbedovertrek 
Sanne (140x200 cm) 
€ 29,99 Jysk

Dekbedovertrek 
Elina (140x200 cm) 

€ 99,95 en kussen-
sloop € 29,95 
(adviesprijs) 
La Redoute
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Twee jaar geleden begonnen  
Ananda (33) en Jody (30)   
Reliving.nl, een marktplaats  
voor tweedehands woondesign.  
Het zorgvuldig samengestelde  
aanbod hierop bewijst dat je een  
droominterieur makkelijk kunt  
creëren met duurzame items.

“Als tweedehands-liefhebbers zijn we ons 
enorm bewust van het klimaatprobleem. 
We leven in een maatschappij die  
verslaafd is aan consumeren. Zo verslaafd 
zelfs, dat we in dit tempo 3,6 aardbollen  
nodig hebben om aan de vraag te voldoen. 
Wij geloven dat dit anders kan, maar vooral 
ook anders moet.
Een mooie manier om bij te dragen aan 
een schonere aarde, is door bewuster te 
consumeren. Het is onze missie geworden 
om van tweedehands kopen de norm te 
maken: er is al zo veel moois op de wereld, 
dus waarom nog nieuw kopen?
Tweedehands is niet alleen beter voor de 
planeet, ook vaak goedkoper. En leuker: het 
is schatzoeken naar unieke meubels met 
een verhaal. Daarom kun je bij Reliving  
veel one-of-a-kind meubels en accessoires  
vinden voor een laagdrempelige prijs.  
We willen die voor iedereen toegankelijk 
maken, zowel online als offline!”

‘WAAROM 
ZOU JE NOG 

NIEUW 
KOPEN?’

Stoel € 106,-

LOOK 1

Bloempotten € 12,- 

Mushroom designlamp 
door Osvetlovaci 

Sklo € 398,-

Space age  
salontafel 

€ 291,-

Vintage 
poef € 65,-

Barokspiegel € 151,-

Vintage 
perzisch 

tapijt 
€ 219,-
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Budgettips van Ananda en Jody
• Blaas nieuw leven in een tweedehands designmeubel met  

gebruikssporen. Dat kun je vaak goedkoop op de kop tikken  
en makkelijk zelf een make-over geven. Vooral houten meubels 
kun je met een beetje schuur-, verf- en lakwerk restaureren.

• Designstoelen met een mooi frame maar slecht gestoffeerde of  
versleten zitting kun je makkelijk opnieuw zelf bekleden. Kijk even 
onder de stoel: zie je nietjes? Dan kun je de stof heel eenvoudig 
verwijderen en een stofje naar keuze erop bevestigen.

Miskoop voorkomen
Door een design-item tweedehands te kopen, bespaar je een 
hoop geld, maar het blijft toch spannend. Niet meer met deze tips!
• Kijk het meubelstuk goed na op mankementen en gebruikssporen. 

Vergeet vooral ook niet om te ruiken: vieze geurtjes krijg je er  
namelijk echt niet uit!

• Heb je een houten meubel op het oog? Inspecteer of er geen 
kleine gaatjes in zitten. Hier herken je de houtworm aan, en die 
wil je echt niet in huis hebben…

• Zie je ergens een merk? Zeker even googlen om waarde en  
kwaliteit te checken!

• Online tweedehands meubels inspecteren is wat lastiger. Koop 
dus bij resellers, zoals Reliving, want die doen een kwaliteitscheck 
en werken alleen met geverifieerde verkopers. Je mag dan ook 
altijd je bestelling retour sturen als blijkt dat er een gebrek is dat 
niet in de productinformatie werd genoemd.

• Zie je een mooi meubel, maar is het een slechte foto? Gok het er 
niet op en vraag om een foto of video in daglicht.

• Het is soms lastig om online de grootte van meubels in te  
schatten. Kijk daarom altijd goed naar de afmetingen en plak 
met tape eerst het formaat ervan op de plek waar je het meubel 
wilt hebben.

• Vintage meubels zijn vaak niet gemaakt voor de 21ste eeuw, 
check daarom altijd goed of stekkers van lampen nog wel in  
je stopcontact passen.

De trends: is het de prijs waard?
Op dit moment zijn travertin tafels, mushroom lampen, Ligne Roset 
Togo-fauteuils en messing kaptafels supertrendy. Maar omdat  
vintage items vaak in een gelimiteerde oplage zijn geproduceerd, 
is de vraag groter dan het aanbod en kunnen de prijzen fors stijgen. 
Daarom: de trendlooks van nu voor een eerlijke prijs.

LOOK 2

Ligne roset 
bank velours 
€ 1385,-

Jaren 80  
verchroomde  
tafel € 62,-

Deense 
design hanglamp 
€ 197,-

Leren 
eetkamer-
stoelen € 110,-

Vintage 
industriële 
vloerlamp 
€ 139,-

Vintage travertin tafel € 360,-
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+ Sunkissed 
selftan-set

GA SNEL NAAR 
VRIENDIN.NL/
ABONNEMENTEN
Of scan deze code met de camera 
van je telefoon

VAN € 85,95 VOOR MAAR

Tuintherapie: waarom wroeten in de aarde zo goed is ♦ Wonen: 
designerlooks voor een prikkie ♦ Koken: genieten van groenten

MAN
Bevallen
zonder
‘Terwijl ik de weeën wegpuf,
vaart hij op de oceaan’ 

OPENHARTIG

Mascha ontsnapte 
4x aan de dood
‘Ik voel me een geluksvogel’

AARDIG 
ZIJN KOST 

NIETS
(en is nog 

gezond ook!)
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MODEMODE
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ECHT. Zoals jij

Jaap Jongbloed over 100x
Het mooiste meisje van de klas

‘In de 
daklozen-
opvang 

vond ik mijn
grote liefde’

‘Door mijn schuld 
klapte zijn huwelijk’

Jacqueline:

Cover-BR-LV-14-.indd   1Cover-BR-LV-14-.indd   1 3/29/2021   6:09:07 PM3/29/2021   6:09:07 PM

€ 34,95
59%

KORTING



Deze aanbieding is geldig t/m 31 mei 2021 of zolang de voorraad strekt. Na de actieperiode van 13 nummers wordt het 
abonnement met dezelfde periode tegen het dan geldende standaardtarief verlengd en geldt een opzegtermijn van  
1 maand. Voor abonnementen buiten Nederland rekenen wij extra verzendkosten, afhankelijk van land en gewicht.

READY TO GLOW? Dankzij Sunkissed 
straal je vanaf de eerste zonnige 
dag op het strand, in het park of 
aan het zwembad. Op een milieu-
vriendelijke manier!
 
• Self Tan Mousse Medium (200 ml) is een 
natuurlijk ogende zelfbruiner, die geen  
strepen achterlaat en langdurig hydrateert. 
Geniet tot wel 5 dagen van een natuurlijke 
gouden gloed. De mousse geurt heerlijk 
tropisch naar kokos.
• Gradual Tan Light Medium (200 ml) is 
ideaal voor het opbouwen van een lichte 
tint. Deze romige lotion is verrijkt met  
verzorgende karitéboter en vitamine E. 
2 tot 4 uur na het smeren resultaat!
• Met de Clear Mousse 1 Hour Tan  
(200 ml) creëer je in slechts een uurtje  
een mooie zonovergoten gloed.
• De Tan Be Gone Double Sided Exfoliating 
Tanning Mitt is handig voor het voorbruinen. 
De paarse kant is om eventuele resten  
van je vorige tanning weg te scrubben,  
met de roze kant bereid je je huid voor  
op een nieuw tintje.
• De ultrazachte Double Sided Velvet  
Tanning Mitt beschermt je handen tegen 
vlekken en helpt zelfbruiner gelijkmatig en 
streepvrij aan te brengen.

Wil je liever een digitaal abonnement? Dat 
kan ook! Ga naar Vriendin.nl/digitaallezen

Je nieuwe favoriete 
zelfbruiners voor een 

zomerse teint!
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Marinka
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Column

Op de mooie provinciale weg moet ik 
opeens achter aansluiten bij een flinke 
file. In de verte zwaailichten, maar een 

eind daarvoor worden we van de weg af  
geleid. Gelukkig ben ik op tijd vertrokken,  
op weg naar een gezin waarvan de jonge  
vader is overleden. Verder heb ik nog geen  
informatie. Na een kort gevecht met de route-
planner kom ik niet ver achter de wegafzetting 
dan toch op mijn bestemming aan.
Even later word ik ondergedompeld in het 
grootst mogelijke verdriet. Betraande bleke  
kindergezichten, moeder radeloos, verslagen. 
Hier is heel veel hulp nodig. Ik neem behoed-
zaam het woord en vraag wat er gebeurd is.
Met horten en stoten, in stiltes en snikken  
vertellen ze. Over het telefoontje dat moeder 
Marlies op haar werk kreeg van haar jongste 
dochter. Paul was aan de beurt om haar naar 
paardrijles te brengen, maar hij was er nog 
steeds niet. Niks voor hem, hij is nooit te laat. 
Als ook Marlies haar man niet kan bereiken, 
rijdt ze zo snel mogelijk naar huis. Vlak bij het 
dorp stuit ze op diezelfde verkeersopstopping. 
Angst giert nu door haar lijf. Ze stapt uit, rent 
en struikelt naar voren. Schreeuwt de naam 
van haar man. Onbeholpen mannen in oranje 
hesjes houden haar tegen en sturen haar naar 
huis. Tien minuten later staat er politie aan de 
deur. Maar ze weet het al. Haar man is dood. 
Tegen een boom aan gereden.
Daar zitten we dan, nog maar net nadat ze 
het nieuws gehoord hebben. Onwerkelijk.  

Ik weet uit ervaring dat we het heel rustig  
aan moeten doen. We laten hem naar huis 
overbrengen, dat heeft nu prioriteit. Het zou 
handig zijn om een kist uit te zoeken, maar dat 
stel ik even uit om te luisteren naar verhalen 
over Paul.
Een paar uur later wordt hij thuisgebracht.  
We hebben afgesproken dat ik eerst alleen 
kijk en daarna het gezin erbij zal halen. Eén 
kant van zijn gezicht is beschadigd. Ik leg zijn 
hoofd naar de goede kant en een doek over 
het andere gedeelte. Je hersenen maken nu 
het gezicht weer af zoals het was, hij ziet er 
mooi uit. Het gezin staat om hem heen en  
alles is zo verdrietig, dat ik hen nu liever met 
rust laat.
De dagen erna nemen we voor alles uitgebreid 
de tijd. We organiseren een condoleance  
speciaal voor de kinderen en één voor  
volwassenen. Er is veel genegenheid om hen 
heen. Ze worden deze periode gedragen en 
zijn dankbaar voor zo veel hulp.
We zitten net klaar om het draaiboek te  
bespreken, als de telefoon gaat. Marlies zegt 
niet veel en hangt vertwijfeld op. Dat was  
iemand van het werk van Paul, met de vraag 
wanneer zijn leaseauto weer terugkomt. Hoe 
haalt iemand het in zijn hoofd!
Gelukkig blijven warmte en liefde hen over-
spoelen. We regelen een zo mooi mogelijk  
afscheid. Op de avond voor de uitvaart ben ik 
erbij om de kist te sluiten. Als we om hem heen 
staan, is de oudste dochter ontroostbaar. Paul 
had haar de morgen voor het ongeluk een 
knuffel willen geven, maar zij had daar als 
echte puber niet op gereageerd. Nu geeft ze 
hem die knuffel alsnog. Ach, mijn moederhart.

Ze heeft nog maar 
net het nieuws 
gehoord, 
onwerkelijk
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24/7 staat Marinka (53) paraat. Al jaren runt ze een uitvaartonderneming én haar eigen afscheidshuis  
waar zij – samen met man en dochter – boven woont. In Vriendin deelt ze wat ze meemaakt in haar beroep. 

Want de dood hoort nu eenmaal bij het leven en afscheid nemen kan ook mooi zijn.



Skin Care™ Collagen Filler is 
uniek in meerdere aspecten
Skin Care™ Collagen Filler is een sterk 
geconcentreerde tablet die wordt 
gebruikt als onderdeel van de dagelijk-
se huidverzorgingsroutine. De tablet 
kan worden gebruikt door iedereen die 
een “lifting” nodig heeft. Stoffen uit 
de tablet voeden alle huidcellen in uw 
lichaam. Ze beïnvloeden niet alleen uw 
gezicht, maar elk deel van de huid over 
het hele lichaam. 

WERKT Skin Care™ Collagen 
Filler ECHT?
JA! Studies toonden aan dat 8 van de 
10 testpersonen een meetbaar re-
sultaat behaalden en dit in een paar 
weken. Het effect wordt versterkt en 
het effect is beter zichtbaar bij voort-
durend dagelijks gebruik. De “Lif-
ting” wordt voelbaar in de stevigere 
contouren van het gezicht en door 
losse huid die wordt aangetrokken. 
Grove poriën en fijne lijntjes worden 
kleiner. Het gehele uiterlijk krijgt een 
verjongingskuur. 

Skin Care™ Collagen Filler is een 
wetenschappelijke doorbraak!
• De tablet werkt direct op de oorzaak 
van de huidveroudering door het stimu-
leren van uw eigen huidcellen om meer 
collageen te produceren - een nieuwe 
wetenschappelijke benadering genaamd 
de activering van de huidcellen 
• De tablet bevat ook ingrediënten die 
afbraak van collageen en elastine voorko-
men, die samen het vezelnetwerk vormen 
dat de huid stevig en elastisch maakt. 
• De tablet vermindert afbraak van hyalu-
ronzuur, dat de vochtigheid en soepelheid 
van de huid regelt.

ANTI-RIMPEL TABLET

Scandinavische doorbraak geeft uw 
huid een boost zonder mes of enige 
vorm van injectie. De nieuwe spe-
ciale behandeling wordt activering 
van de huidcellen genoemd. Een 
methode die iedereen dagelijks kan 
gebruiken - alleen met de hulp van 
een kleine tablet. 

Huidverzorgingstablet Collagen Filler werkt daar waar cosmetische 
crèmes niet komen, namelijk in de diepere lagen - onder het ouder 
wordende huidoppervlak, dat stevigheid mist en dat wordt ontsierd 
door grove poriën. Het enorme aantal antirimpelcrèmes werden alleen 
ontwikkeld om de rimpels te verzachten en hebben geen invloed op 
de productie van collageen in de diepere lagen van de huid. 

ACTUEEL
Bestel Skin Care Collagen Filler
vandaag en krijg het direct aan 

je deur geleverd.

Bestel bij: hollandandbarret.nl, 
etos.nl, da.nl en andere

online gezondheidswinkels. 

Bel 010-204 55 28 of kijk op: 
www.newnordic.nl

Meer dan een 

FACELIFT

ADVERTENTIE

“IK WAS ONGERUST
OVER MIJN RIMPELS”
Gitte is 45 jaar oud en schoonheids 
specialist. Zij weet hoe belangrijk 
het is om goed voor uw huid te 
zorgen als u er jong uit wilt blijven 
zien en het verouderingsproces 
wilt vertragen.“Ik heb altijd goed 
voor mijn huid gezorgd, maar ik 
heb desondanks een paar diepe 
rimpels op mijn voorhoofd en rond 
mijn mond. Daarom besloot ik om 
Skin Care te proberen.

Als een schoonheids specialist weet ik zeer 
veel over huidverzorging en welke crèmes ik 
moet gebruiken, maar ik weet ook dat crèmes 
alleen e ect aan het oppervlak hebben. Bij het 
ouder worden heb ik een paar diepe lijnen op 
mijn voorhoofd gekregen, maar ook tussen 
mijn wenkbrauwen en rond mijn mond, waar ik 
rimpels in het bijzonder wil voorkomen.

MIJN COLLEGA ADVISEERDE SKIN CARE
Ik zag dat de huid van mijn collega stralend, 
glad en fi  jn oogde. Zij vertelde mij dat zij was 
begonnen met nieuwe collageentabletten van 
Skin Care. Ik moest deze ook proberen! 

GEZONDE EN STRALENDE HUID
Na 2 weken kon ik reeds verschil in mijn huid 
zien. Ik gebruik Skin Care nu een paar maanden 
en kleine rimpels rond mijn mond zijn verdwe-
nen. Mensen complimenteren mij met mijn 
mooie stralende huid. Ik heb recent een huidtest 
gedaan en het gaf aan dat de activiteit in al mijn 
huidlagen was verbeterd. Ik ben heel erg blij dat 
ik met Skin Care tabletten ben begonnen!”



toen dertien, hoorde een vreemd geluid  
uit de slaapkamer van Hans en mij komen. 
Het was kwart voor zes ’s ochtends en Hans 
was al beneden om naar zijn werk te gaan. 
Dat vreemde geluid moet de laatste zucht 
adem zijn geweest die ik uitblies. Guus 
 alarmeerde Hans, die naar boven snelde  
en direct begon te reanimeren.
Hij twijfelde geen moment, ook al had ik kort 
daarvoor nog gezegd dat ik niet gered wilde 
worden. Toevallig had hij een paar dagen 
daarvoor geoefend met het geven van hart
massage tijdens een opfriscursus bedrijfs
hulpverlening. Hans belde 112 en via een 
buurtapp werd een burgerhulpverlener 
 opgeroepen. Die nam een AED mee, een 
 apparaat dat een elektrische schok geeft 
om het hart te resetten. Alles ging razendsnel. 
Binnen een paar minuten waren ambulance, 
politie en die burgerhulpverlener er. Ik had 
niets door, omdat ik buiten bewustzijn was.

Mascha: “Op een voorjaarsdag in 2017 
lieten mijn man Hans en ik onze honden 
Saartje en Boris uit. Ik vertelde Hans dat als  
ik ooit getroffen zou worden door een hart
stilstand, ik niet gereanimeerd wilde worden. 
Destijds werkte ik als verpleegkundige in  
de palliatieve zorg. Meerdere keren maakte 
ik van dichtbij mee dat mensen zwaar 
 gehandicapt uit een reanimatie kwamen  
en dat wilde ik niet. Bij een hartstilstand wordt 
je bloed niet rondgepompt, waardoor je 
 hersenen en organen beschadigd kunnen 
raken – als je het al overleeft. Hoewel het 
 onderwerp serieus was, praatten we er 
 ontspannen over. Het leek een hypothetische 
situatie: ik was kerngezond.”

Vreemd geluid
“Het was heel onwerkelijk toen ik drie weken 
later daadwerkelijk getroffen werd door een 
hartstilstand. Onze jongste zoon Guus, hij was 

‘Sinds mijn 
hartstilstand

 MASCHA ONTSNAPTE 4x AAN DE DOOD

Een hartstilstand en drie levensbedreigende hartritmestoornissen. 
Je schrikt je toch te pletter elke keer! Toch is Mascha (48) niet 
bang voor de dood. “Elke ochtend voel ik me een enorme 
 geluksvogel dat ik bij Hans en onze kinderen kan zijn.”

300 mensen
krijgen in Nederland 
wekelijks een hart
stilstand buiten  
het ziekenhuis. Hun 
overlevingskans  
is bijna 1 op 4:  
van de 100 mensen 
die worden gereani
meerd, overleven  
20 tot 25 personen.

volg ik mijn hart ’

76  VRIENDIN



worden, maar daar bleek ik nu toch heel 
anders over te denken. Ik voelde dat ik er 
echt alles voor over heb om bij Hans en 
onze kinderen te blijven.
Na vijf dagen werd ik overgebracht naar 
de afdeling cardiologie, waar allerlei 
 onderzoeken werden gedaan. Ook werd er 
operatief een ICD ingebracht, een soort 
computertje dat constant informatie geeft 
over mijn hartritme en kan ingrijpen door 
een elektrische schok te geven als mijn 
hartslag stilvalt. De ingreep viel erg mee.  
Ik was vooral begaan met de verpleeg
kundigen die ik het vuur uit hun sloffen  
zag lopen om mij en de andere patiënten 

te ondersteunen. Het liefst wilde ik ze 
 helpen, maar dat kon natuurlijk niet.  
Ik maakte me ook zorgen om Hans en  
de kinderen. Zouden ze het thuis redden 
zonder mij? Hans verzekerde me dat   
alles goed ging. Dat gaf rust.”

Uit balans
“Toen ik na twee weken uit het ziekenhuis 
werd ontslagen, ging Hans meteen aan het 
werk. Ik wist dat mijn gezin het eng vond 
om me alleen te laten, maar ik wist ook  
dat we door die angst heen moesten.  
Hoe eerder we ons oude leven op zouden 
pakken, hoe sneller het zou lukken. Ik was 
niet bang om alleen te zijn en het ging 
 redelijk met me.
Toch waren de eerste maanden zwaar.  
Je lichaam schijnt een gigantische stress
reactie te geven zodra het hart stopt met 
kloppen. Lichamelijk en geestelijk was ik  
uit balans. Ik dacht dat ik na een paar 
maanden weer kon werken, maar dat bleek 
te hoog gegrepen. Vóór mijn hart stilstand 

Vijf dagen lang lag ik op de intensive care. 
De eerste paar dagen werd ik slapend en 
zo koel mogelijk gehouden, zodat al mijn 
energie naar mijn herstel kon gaan. Hans 
en onze drie kinderen – Gijs van nu 21, 
 Mikki van achttien en Guus – waren zo 
 geschrokken. Mikki durfde niet eens op 
 bezoek te komen. Pas nadat Hans haar 
een foto liet zien van mij in het ziekenhuis
bed, kwam ze.
Toen ik na vier dagen bijkwam, kon ik niet 
bevatten wat er was gebeurd. Wél was ik 
waanzinnig dankbaar en blij dat Hans mijn 
leven had gered. Vóór mijn hartstilstand 
dacht ik dat ik niet gereanimeerd wilde 

HARTSTILSTAND OF HARTAANVAL?
De begrippen hartstilstand en hartaanval of hartinfarct worden vaak door 

elkaar gehaald, maar zijn wezenlijk anders.

Een hartstilstand is levensbedreigend. Vaak staat het hart niet echt stil, maar 

is er iets mis met het elektrische systeem van het hart. De hartkamers trillen 

snel en chaotisch. Het hart kan daardoor geen bloed meer rondpompen. 

Hierdoor staat de bloedsomloop stil. De toevoer van zuurstof en voedings

stoffen naar de rest van het lichaam stopt, waardoor de organen geen bloed 

en dus ook geen zuurstof meer krijgen. De patiënt raakt bewusteloos. Na 4 tot 

6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook 

andere organen schade op. De meestvoorkomende oorzaak van een hart

stilstand is een hartinfarct.

Bij een hartinfarct of hartaanval raakt een bloedvat van het hart plotseling 

afgesloten. Het meestvoorkomende signaal is een drukkende pijn op de borst, 

die kan uitstralen naar andere delen van het lichaam. Bij een hartinfarct stopt 

de toevoer van bloed naar een deel van het hart. Het deel van het hart dat 

achter de verstopping ligt, krijgt geen zuurstof meer en raakt beschadigd.

 ‘Mijn zoon hoorde  
de laatste zucht adem 

die ik uitblies’
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had een schok afgegeven, waardoor mijn 
hart weer was gaan kloppen. 
Met de ambulance werd ik naar het 
 ziekenhuis gebracht, waar het kastje werd 
aangesloten op het netwerk zodat kon 
 worden onderzocht wat er precies was 
 gebeurd. Ik bleek weer een hartstilstand  
te hebben gehad, maar een oorzaak  
werd niet gevonden. Ook uit genetisch 
 onderzoek kwam niets. De arts vertelde  
wel dat het dna-onderzoek nog in de 
 kinderschoenen staat en dat ze denken in 
de toekomst meer genetische afwijkingen 
te kunnen vinden.
Wéér waren we vreselijk geschrokken  
en wéér hielden we ons vast aan het 
 dagelijks leven. Hans bleef werken, de 
 kinderen bleven naar school gaan en  
ik werkte in mijn praktijk. ‘Mam, ga even 
chillen’, zeiden de kinderen soms als ze 

merkten dat ik vermoeid was. Ik vertelde  
ze vaak dat ze zich geen zorgen om  
mij hoefde te maken. We praatten veel  
met elkaar.
De derde keer dat ik werd getroffen, was  
in december 2018. Een bevriend stel bleef 
eten en het was erg gezellig. Toen ik naar 
hun jonge kinderen keek, die lief op de 
bank aan het spelen waren, voelde ik me 
wegzakken. Ik kwam bij met een branderig 
gevoel achter mijn borst door de schok die 
de ICD weer had afgegeven.
Een half jaar later werd ik op 8 mei – precies 
twee jaar na mijn eerste hartstilstand – niet 
lekker in de keuken. Ik was mijn tanden aan 
het poetsen en stond op het punt om met 
een vriendin te gaan lunchen, toen ik door 
mijn knieën zakte en neerviel op de vloer. 
Mikki, die bij me was, wilde het liefst naar 
boven rennen. Ze vond het zo eng. Toch 

was ik altijd druk. Naast mijn werk als 
 palliatief verpleegkundige hielp ik  mensen 
met Oosterse geneeswijzen in mijn eigen 
praktijk. Vooral het verpleegkundige werk 
bleek te zwaar. Het contact met  cliënten 
gaf veel voldoening, maar alle  andere 
werkzaamheden – zoals lesgeven en 
 administratie – gaven stress.
Ik vond het heel erg dat ik mijn werk moest 
neerleggen. Dicht bij mensen mogen zijn 
die gaan sterven, is speciaal. Ze lijken 
scherper te zien waar het werkelijk om 
draait in het leven en delen wijze inzichten. 
Veel stervenden leerden me dat je altijd  
je hart moet volgen, omdat dit de meeste 
voldoening geeft. Mijn passie ligt bij mijn 
praktijk, die heel toepasselijk Hart & Ziel 
heet. Nu mijn energie zo beperkt was,  
wist ik dat ik mijn aandacht daarop moest 
richten en met het verpleegkundige werk 
moest stoppen, maar makkelijk was die 
 beslissing niet.”
 
Niet weer!
“Om te kunnen accepteren dat ik niet alles 
meer kon, moest ik door een rouwproces. 
Onze honden bleken een grote troost. Als  
ik ze uitliet, liepen ze vrolijk om me heen.  
Behalve als ik niet goed in mijn vel zat: dan 
bleven Saartje en Boris heel dicht bij me. 
Dieren voelen zo veel aan. 
Een jaar later, toen ik weer problemen met 
mijn hart kreeg, ging Boris voor me staan. 
Hij begon luid te blaffen terwijl hij me 
 doordringend aankeek, alsof hij me wilde 
waarschuwen. Hans, de kinderen en ik 
 zaten gezellig met elkaar in de huiskamer. 
We aten taart om te vieren dat ik jarig  
was geweest en Gijs net terug was van  
een  lange vakantie bij zijn vriendin  
in het buitenland. 
Kort nadat Boris begon te baffen, leek het 
of ik door een nauwe tunnel naar het 
 binnenste van de aarde werd getrokken.  
In plaats van dat ik schrok, baalde ik 
 gigantisch: dit had Gijs zijn moment 
 moeten zijn! Ik wilde niet dat weer alle 
 aandacht naar mij zou gaan! Ik raakte 
 buiten bewustzijn en kwam een paar 
 seconden later bij met een branderig 
 gevoel achter mijn borstbeen. De ICD  
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bleef ze bij me omdat ze me niet alleen 
 wilde laten. Ze tikte me in mijn gezicht en 
riep dat ik bij haar moest blijven. Even was 
ik buiten bewustzijn, totdat het kastje weer 
een schok gaf en ik bijkwam. Sinds deze 
 gebeurtenis is Mikki minder bang. Het klinkt 
gek, maar voor haar verwerkingsproces  
is het goed geweest om bij me te zijn 
 geweest en iets te kunnen doen.”

Meer vertrouwen
“Inmiddels is het twee jaar geleden dat ik 
mijn laatste levensbedreigende hartritme-
stoornis had. Een reden waarom ik zo vaak 
werd getroffen, is nooit gevonden. Mijn hart 
is gezond en ik heb geen medicatie nodig. 
Mijn gezin en ik hebben vertrouwen moeten 
krijgen dat het goed met me blijft gaan en 
dat lukt inmiddels heel aardig. We hebben 
daar wel professionele hulp bij gekregen,  
maar niet veel. Wat ons het meest heeft 
 geholpen, is dat ik zonder angst mijn hart 
ben gaan volgen. 
Dat inspireert onze kinderen om hetzelfde 
te doen. Want ik kan zeggen dat ze vooral 
moeten doen wat ze willen, als ik het zelf 

‘Ik richt mijn aandacht niet 
op angst, maar op wat me 

een goed gevoel geeft’

niet in de praktijk breng, hebben mijn 
 woorden weinig impact. Ik probeer daarom 
zo veel mogelijk het goede voorbeeld te 
geven. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk  
om dagen achter elkaar alleen te zijn in de 
natuur. Het geef me een gevoel van rust en 
vrijheid om op mezelf teruggeworpen te 
zijn. In het bos kan ik verdwalen, maar vind 
ik ook de weg weer terug. Soms boek ik een 
bed and breakfast in een verlaten gebied 
en ga ik een weekend lang alleen op pad.
Hans en de kinderen vonden het in het 
 begin spannend, maar ze zagen óók dat  
ik blij en energiek thuiskwam. Ze kregen 
steeds meer vertrouwen in mij en in mijn 
 lichaam. En dat vind ik het mooie: wat het 
beste bleek te zijn voor mij, bleek iedereen 
goed te doen. 
Wat mijn cliënten tegen me zeiden, klopt 
echt: het geeft voldoening als je je hart 
durft te volgen. Bang voor de dood ben ik 
niet. Ik richt mijn aandacht niet op angst, 
maar op wat me een goed gevoel geeft. 
Elke ochtend als ik opsta, voel ik me een 
enorme geluksvogel dat ik bij Hans en  
onze kinderen kan zijn.” 

Reageren?
Ben jij ook aan de dood 

 ontsnapt en wil je je ervaring 

delen? Mail je verhaal naar 

post@vriendin.nl

SIGNALEN
Bij een hartstilstand raakt 
iemand binnen 10 seconden 
bewusteloos. Hij of zij kan er 
grauw uitzien. De normale 
ademhaling stopt. Wel kan 
iemand nog naar adem happen. 
Deze zware en luidruchtige 
ademhaling heet gasping. 

HULP
Om een hartstilstand te 
 over leven, is het belangrijk dat 
omstanders snel hulp bieden:  
112 bellen, starten met reani
matie en een schok toebrengen 
met een AED (een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer 
kan herstellen).
Als de ambulance arriveert, 
nemen ambulancezorgverleners 
de reanimatie over en brengen ze 
de patiënt zo snel mogelijk naar 
het ziekenhuis.

BEHANDELING  
IN HET ZIEKENHUIS
Nadat de bloedcirculatie is 
 hersteld, gaat de behandeling 
verder. Op de intensive care 
wordt het lichaam gekoeld naar 
een temperatuur tussen de 32 en 
36 graden. Dit gebeurt om 
 blijvende schade aan het hart,  
de hersenen en andere organen 
te voorkomen. Na 24 uur wordt 
de temperatuur langzaam 
 teruggebracht naar de normale 
lichaamstemperatuur. In de 
dagen daarna krijgt de patiënt 
allerlei controles om te 
 onderzoeken of het lichaam  
goed werkt.
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“Jouw moeder is gek”, hoor ik Julie heel zachtjes zeggen. Van mijn 
twee meiden wil zij nog weleens pesten, valt me nu ze ouder  
worden steeds meer op. Ik draai het vuur onder de pannen laag 
en loop de woonkamer in.
Suus kijkt mij verschrikt aan en Mees heeft de tranen in zijn ogen 
staan. Julie doet alsof er niets aan de hand is en lijkt compleet  
verdiept in haar iPad. 
“Julie zegt dat mama gek is”, zegt Mees en dan rollen de tranen 
ook daadwerkelijk over zijn wangen. Ik heb zo met hem te doen. 
Hij mist Lisa enorm. Ze is momenteel te slecht om langs te gaan. 
We willen hem dat niet aandoen.
Ik ga naast hem op de bank zitten en trek hem dan bij me  
op schoot. 
Suus zwijgt en Julie komt voor ons staan. Nog voordat ik iets  
gezegd heb, brandt ze los.
 “Mees heeft een filmpje van mijn iPad weggegooid, dat doet  
hij expres!”

“Dat is niet leuk, maar dan hoef je nog niet te zeggen dat zijn 
moeder gek is.”
“Ze is gek! Dat zeg jij zelf ook!”
Ik weet even niet waar ik het zoeken moet, ze heeft me dat  
inderdaad een paar dagen terug per ongeluk horen zeggen.  
‘Kleine potjes hebben grote oren’, zegt mijn moeder altijd  
– en dat blijkt maar weer. 
“De mama van Mees is ziek en we zijn allemaal een beetje gek. 
Kijk, Suus is gek omdat ze vanmorgen weer twee verschillende 
sokken aan heeft getrokken. Ik wijs op de voeten van haar zus. 
En Mees is een beetje gek omdat ’ie altijd hagelslag óp zijn  
boterham met pindakaas wil.”
Drie paar kleuterogen zijn op me gericht. Ik moet nog iets  
verzinnen, dan lijkt het ijs weer gebroken. 
“Jij bent gek, omdat je bang bent voor konijnen”, zeg ik dan,  
terwijl ik Julie in haar buik prik. Ze beginnen alle drie te lachen.
“Jij bent gek omdat je met papa tongzoent”, roept Mees dan en 
niet veel later rollen ze uitgelaten over elkaar heen. 
Ik hoor de sleutel in de voordeur steken en loop weg bij de  
drukke kinderschare op de bank om Ted te begroeten. Als ik zijn 
gezicht zie, weet ik meteen dat het mis is.
“Lisa heeft een verpleegkundige aangevallen. Ze is ontsnapt.”
Ik sla mijn hand voor mijn mond.
“Wat heeft ze gedaan? Hoe kán dit, Ted?”

Volgende week: ‘Ik schrik als ik haar zie staan’

Als ik zijn gezicht zie, weet ik 
meteen dat het mis is

Charlotte (37) is gescheiden van Stijn. Voor Vriendin houdt ze 
bij wat er elke week gebeurt in haar leven met haar tweeling 
Julie en Suus (5), haar nieuwe vlam en zijn wraakzuchtige ex.
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Wil je  
elke dag  

je horoscoop  

checken? Kijk dan 

op Vriendin.nl/ 

horoscoop
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SCHORPIOEN 
23-10/22-11
Er moet thuis van alles gebeuren, maar je 
hebt er de puf niet voor. Ook op je werk 
komt er niet veel uit je handen. Bovendien 
heb je mot met een collega. Geef eraan 
toe, kennelijk heeft je lichaam rust nodig.

BOOGSCHUTTER
23-11/21-12
Je vindt het belangrijk om thuis aandacht 
aan elkaar te besteden. Daarom zorg je er 
regelmatig voor dat jullie samen iets leuks 
doen. Ook al is dat een spelletje. Ook je 
partner doet hier actief aan mee.

RAM
21-03/20-04

STIER
21-04/20-05
Op je werk krijg je te maken met nieuwe  
regels. Je weet niet zo goed wat je hiervan 
moet vinden. Verder: ga wat vaker naar  
buiten. Zo kun je je zorgen over de toekomst 
of je familie lekker laten wegwaaien.

LEEUW
23-07/23-08

MAAGD
24-08/22-09
Je vraagt je af hoe je je dagelijks leven zó 
kunt inrichten dat je meer vrije tijd hebt.  
Je wilt namelijk vaker creatief zijn, maar  
vindt hier de tijd niet voor. In je relatie zijn er  
spanningen en dat uit zich vooral in bed.

STEENBOK
22-12/20-01 
Je hebt ruzie met een familielid en dat hakt 
er behoorlijk in. Door veel met anderen te 
praten, kun je het beter relativeren. Je komt 
uiteindelijk met een praktische oplossing. 
Verder geef je geld uit aan boeken.

WATERMAN
21-01/19-02
Je hebt spontane en opbeurende  
gesprekken met mensen op straat. Daar 
word je vrolijk van. Ook ben je fanatiek aan 
het sporten. Als het even kan, doe je dat 
het liefst samen met een vriendin of kennis.

TWEELINGEN
21-05/21-06
Met je vriendinnen trek je er vaker op uit.  
Je vindt het fijn om elkaar in het echt te 
zien in plaats van alleen maar te bellen  
of appen. Een van hen heeft het moeilijk.  
Jij geeft haar die steun die ze nodig heeft.

KREEFT
22-06/22-07
Door je leidinggevende voel je je onder 
druk gezet. Het is goed om dit te bespreken, 
maar de oplossing laat nog even op zich 
wachten. Verder help je een familielid, 
maar let daarbij goed op je grenzen.

WEEGSCHAAL
23-09/22-10
Met je partner maak je afspraken over jullie 
(gezamenlijke) vrijetijdsbesteding. Als je dit 
niet in de agenda zet, gaat jullie tijd op aan 
andere verantwoordelijkheden. Je hebt  
vaker contact met je (schoon)familie.

VISSEN
20-02/20-03
Je leest veel. Niet zozeer romans, maar  
onderwerpen waarover je wat kunt leren. 
Dit helpt om jezelf en de wereld om je heen 
beter te begrijpen. Daarnaast ben je nog 
steeds flink aan het opruimen.  

Je hebt veel discussies, met kennissen en goede  
vriendinnen. Dat geeft soms irritatie. Aan de anderen 
kant: een goede vriendschap kan wel wat hebben.  
Je denkt over een totaal andere kledingstijl. Durf je  
het aan?

Nieuwe maan in Ram: wat betekent dat voor jou?
Nieuwe samenwerkingen en nieuwe creatieve projecten, 
daar staat deze maan voor. Je zit vol energie en kunt niet 
wachten om te beginnen. Het enige waardoor je je laat 
tegenhouden, is de mening van anderen. Twijfel niet,  
ga er gewoon voor!

Met je partner maak je plannen. Als het 
even kan, betrekken jullie daar ook anderen 
bij. Met een vriendin heb je het over grote 
thema’s, zoals het doel in je leven of de  
liefde. Dat levert interessante inzichten op.
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Volgende week   in 

Ella Mae 
Redacteur

D
e

 in
h

o
u

d
 v

a
n

 V
rie

n
d

in
 k

a
n

 w
o

rd
e

n
 a

a
n

g
e

p
a

st
.

“Ooit kwam ik tien kilo aan  
binnen een halfjaar. Ik woonde 
in die tijd in Israël en het eten 
bleek daar zo verbluffend lekker 
– broodjes falafel, gegrilde 
 aubergines, emmers zijdezachte 
hummus – dat ik mijn gulzigheid 
niet kon inhouden. Toch ben ik 
nog nooit zo zwaar geweest als 
nu: de coronakilo’s hebben ook 
mij te pakken gekregen. Hoog 
tijd om daar iets aan te doen. 
Dus doe mij die lekker lichte  
lentegerechten van hoogstens 
vijfhonderd calorieën die  
volgende week in Vriendin staan. 
Hopelijk ben ik dan snel weer  
de slanke hinde die ik ooit was.”  

Overspannen? 
Geen teken van zwakte, 

juist van te 
lang sterk zijn

RAPPER 
BAAS B 
IS TERUG
‘Ik sta veel
sterker
in mijn 
schoenen’

Springtime!MODE
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Volgende week   in 

•  Saskia: Mijn vader zweeg over  
zijn oorlogstrauma’s, hij wilde mij  
er niet mee belasten’

• Moeiteloos extra geld verdienen 
• Sneller & verder: toeren op je e-bike

WONEN
Hello sunshine
Maak je huis 
voorjaarsklaar

Lezeressen vertellen

Vreemdgaan, ik? 
Nooit! Maar toen…

ELISE EN KLAAS

adopteerden in één 
keer vijf kinderen

 LEKKER 
 LICHTE 
 lentegerechten 

NUMMER 15 LIGT VANAF 13 APRIL IN DE WINKEL!

Even ertussenuit
Romantische citytrips 

in Nederland
HOORN, DEVENTER, 

LEEUWARDEN, MIDDELBURG

 Petra:  
‘Na 25 jaar 

kan ik  
eindelijk mijn 
pestverleden 

achter me 
laten’
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