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En weer een  correctie van de kosmos. 

Op woensdag 13 juli, de 13de, dat dan weer wel, stond mijn leven op zijn kop. 

Een glijpartij op een stalen plaat, die op de openbare weg lag, met mijn elektrische fiets maakte 

abrupt een einde aan alle hectiek en plannen. 

In het ziekenhuis aangekomen was de diagnose; Gebroken kaak links en polsbreuk, Mevrouw de 

Jager wij nemen u op, u moet geopereerd worden! 

En uitgewerkt was ik … 

Helemaal confuus lag ik daar in het ziekenhuis 's nachts  en redelijk overhoop door de impact van de 

klap, ondertussen alles in mijn hoofd regelend. 

Geen puppy halen op vrijdag want ik kreeg een operatie op donderdag, mijn mensen in de praktijk, 

wie moest ze opvangen etc etc etc. 

En waarom in godsnaam zo vleugellam gemaakt in een keer? 

Nu een krappe week later en weer thuis realiseer ik me dat ik na het overlijden van mijn man geen 

enkel moment heb genomen om tot me door te laten dringen wat er eigenlijk voor aardverschuiving 

plaats heeft gevonden in mijn leven. Ik ging door met mijn huis, nieuwe vriend en praktijk. Hondje 

smous overleed en weer deed ik het; andere pup meteen een maand later en toen dacht de 

kosmos… 

Nu ga je of je wil of niet in de ruststand! 

En ja, alle dingen die ik even had geparkeerd  zijn er in een week tijd uitgekomen en ja dat is nodig, 

want ik moet nog een hele lange tijd mee voor iedereen. 

Mijn geest kan dan wel vliegensvlug zijn maar mijn materiële cellen dachten daar anders over en 

konden letterlijk mijn tempo niet meer bijhouden. 

Dus ondoordacht gedrag en telkens in mijn hoofd twee stappen vooruit hebben mij letterlijk doen 

vallen. 

En dan nu; ik ben dankbaar, omdat ik het overleefd heb en omdat ik een dusdanige sturing krijg dat 

ik wel aan zelfreflectie moet gaan doen en dat is goed, niet voor mijzelf alleen maar voor iedereen 

om mij heen en voor alle mensen die op mij vertrouwen. 

En zeker voor de toekomst, in de praktijk en daarbuiten. 

Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik krijg, liefde en medeleven en steeds weer diezelfde mededeling 

van iedereen; misschien moest je het wel rustiger aan doen! 

Mijn pup gaat niet door maar er komt wel een driejarige blonde dame in mijn bestaan, genaamd 

Vesela uit Bosnië met een liefdevolle blik in haar ogen die me doet smelten. 

Ik heb de tijd voor haar. Zij, na drie jaar asiel, moet helen en ik na zo'n jaar ook dus hebben wij elkaar 

te helen in de aankomende maand. En zo moet het zijn. 

Lieve mensen, ik ga ervan uit dat ik in de laatste week van augustus weer goed genoeg ben om er 

weer te kunnen zijn voor u  en hoop ondertussen dat u goed op uzelf past! 



 

 

 


