
Lieve Frank,                     Nieuwegein, september 2021 
 
Ik word getriggerd door waar jij trots op bent. En even… wat heb jij de afgelopen 10 
jaar bizar veel neergezet, echt te veel om op te noemen. 
 
Als ik kijk waar ik dan trots op ben, dan moet ik gelijk denken aan heel veel dingen.  
De Socialrun voelt voor mij als een warm bad. Ik haal er zelf heel veel uit. Maar ook 
als ik dan om mij heen kijk het jaar door, er gebeuren zoveel mooie dingen. Zoveel 
mensen groeien. Als er iemand even iets minder in zijn of haar vel zit, is die niet 
opeens minderwaardig. Er wordt even tijd aan besteed, niet in een apart kamertje 
maar gewoon waar iedereen bij is. Want het hoeft niet geheim te zijn dat iemand 
zich even wat minder voelt. 
 
Daarna gaat iedereen door met waar die mee bezig is en hoeft diegene die zich 
wat minder voelt niet een masker op te zetten. Het mag er gewoon zijn. Iedereen 
heeft zijn eigenaardigheden en dat bewonderen we van elkaar. Als ik het probeer 
uit te leggen aan iemand is dat eigenlijk niet te doen. 
Veel mensen denken welleens dat de Socialrun alleen in september echt iets doet, 
maar er gebeurt het hele jaar door zoveel moois. Frank jij mag zo trots zijn op jezelf! 
 
Die drukte die je beschrijft voel ik ook wel, maar het is niet te vergelijken met de 
drukte die jij hebt nu. Als ik denk aan mijn eigen druk die ik voel, voel ik momenteel in 
mijn leven vooral de druk over mijn toekomst.  
 
Ik ben (nog maar) 25 jaar en ik heb al wel wat mooie dingen kunnen neerzetten, 
maar wat ik wil in de toekomst? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik bij mezelf blijf en niet 
ga doen wat anderen willen of verwachten dat ik doe? Wat wil ik over 15 jaar 
allemaal bereikt hebben?  
 
Dat zijn de vragen waar ik momenteel veel mee bezig ben. Hoe voelt die druk voor 
jou in de 2e helft van je leven? En hoe kijk jij terug op de afgelopen 15 jaar? 
 
Liefs,  
Carlijn 


