
De Meern, mei 2021 

Lieve Carlijn, 
 
Dank voor je mooie brief over kleine dingen met grote betekenis. 
Ik merk dat het me enorm aan het denken heeft gezet. Je vraag lijkt simpel maar 
hoe meer ik er mee bezig ben hoe lastiger wordt het antwoord. 
 
In de afgelopen weken lijkt de tijd aan me voorbij te schieten. Er komen heel veel 
mooie dingen op het pad van de Socialrun. Nieuwe samenwerkingen, oude 
opgepoetste kennissen, vragen uit hoeken waar je ze niet verwacht. Nee zeggen 
op mooie dingen is niet mijn sterkste kant, wat resulteert dat ik deze brief pas op 
zaterdag schrijf daar waar we donderdag als deadline hebben. De vraag is, 
geniet ik van deze dingen en zijn dat de zaken die jij bedoelt? 
 
Een ander deel in je brief is dat je merkt dat de focus op het negatieve ligt. Dit zie ik 
helaas steeds meer om ons heen. Het blijven zien van perspectief en het 
vertrouwen hebben in elkaar en de toekomst is in deze tijd blijkbaar lastig. Mensen 
vinden het moeilijk om elkaars keuzes te respecteren en vinden altijd iets van die 
keuzes. En vooral als ze het er niet mee eens zijn hoor je dat. Dit is in de 
maatschappij zo maar ook in het klein binnen gezinnen. We luisteren niet meer, we 
vinden vooral. Fijn dat je het bij jezelf merkt en er actief mee aan slag gaat, dat ga 
ik ook doen. 
 
Veel van de dingen die ik doe gaan op gevoel. Ben ik me daarvan bewust? Nee 
zeker niet altijd. Afgelopen week heb ik wel opgelet en ja ik word en voel me 
gelukkig door kleine dingen. Een glimlach van jou, een knuffel van Anne, een 
geslaagd plan met Nienke, mensen die binnenlopen op kantoor, Hashtag die 
kwispelt. Het zijn de kleine dingen die maken dat ik het grote snelle geheel zonder 
problemen aankan. 
 
Is het dan zo makkelijk allemaal, gaat er achter die ‘eeuwige glimlach’ van 
Bonekamp een brok geluk schuil? Nee dat niet, mijn volgende brief aan jou neem ik 
je graag een stukje daarin mee. En ja, ik zal er eerder aan beginnen ;-) 
 
Liefs, 
 

 


