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Blog Leonie
07-12-2020, Corona blog 19: celebrate every day like it’s your birthday

Afgelopen week was ik jarig. Ik heb al eerder geschreven over de last die ik heb van de herfst 
en winter, hoe mijn stemming dan keldert en ik me, gewapend met antidepressiva en mijn 
therapielamp, door deze seizoenen heen ploeter. Dat is al jaren vaste prik, met ook elk jaar 
één uitzondering: mijn verjaardag begin december. Op mijn verjaardag ben ik een 
rondstuiterend blij ei. Ik vind het heerlijk om jarig te zijn en geniet er elk jaar weer volop van. 
Mijn stemming schiet omhoog en voor een dag voelt alles even minder zwaar en ben ik 
vooral bezig met jarig zijn. Vandaar dat ik jaren geleden van mijn beste vriendinnetje een 
kaart kreeg met de tekst “Celebrate every day like it’s your birthday”. Die kaart staat nog 
altijd naast mijn bed. Eigenlijk is het best bijzonder dat ik, ondanks de 
herfst/winterdepressie, altijd zo vrolijk ben op mijn verjaardag. En wat zou dat een uitkomst 
zijn, als ik elke dag zo kon vieren!

Het zette me aan het denken. Hoe komt het 
dat ik me op mijn verjaardag altijd zo goed 
voel? Ik denk dat het te maken heeft met het 
feit dat ik normaal gesproken nogal eens 
moeite heb met echt gevoelsmatig mijn plek 
innemen in gezelschap en (bijvoorbeeld) 
aandacht van de ander ontvangen. Ik ben 
(onbewust) veel bezig met anderen, hoe zij 
zich voelen, en stem mezelf daar steeds op af. 
Ik kan het daarom lastig vinden om in het 
middelpunt te staan, om de aandacht op 
mezelf gevestigd te hebben. Ik voel me dan al 
snel bezwaard en ongemakkelijk en gun mezelf 
de ruimte niet om van anderen te ontvangen. 
Gek genoeg uit zich dat regelmatig juist op een 
manier waarop ik wel veel plek inneem. De 
behoefte om het over mezelf te kunnen 
hebben wordt dan zo groot dat die soort van 
ontploft. Op het moment dat ik dan voel dat er 
ruimte voor is ga ik juist helemaal los en gaat 
het alleen nog maar over mij, waardoor ik de 
ander(en) vergeet. En daar voel ik me dan later 
vervolgens weer schuldig over, waardoor ik het 
de volgende keer nog lastiger vind om ruimte 
in te nemen, de boel van binnen weer 
opstapelt en uiteindelijk weer ontploft.



Behalve op mijn verjaardag! Op mijn verjaardag mag het écht over mij gaan. Op de een of 
andere manier sta ik mezelf dan wel toe om echt in het middelpunt te staan. Ik kan me er 
dan wel aan overgeven en geniet intens van alle aandacht. Het feit dat ik jarig ben maakt 
het legitiem dat het om mij mag gaan, het geeft me toestemming om van anderen te 
ontvangen. De focus ligt op het doel van de dag, het vieren dat ik weer een jaartje ouder 
ben en de start van een nieuw levensjaar, waardoor ik even minder bezig ben met zorgen 
voor anderen en even gewoon kan genieten van het moment zonder dat ik me er bezwaard 
over voel. Geen wonder dat één van mijn kernwaarden “vieren” is. Vieren gaat voor mij 
over stilstaan bij iets moois. Dat kan vanalles zijn; een verjaardag, een nieuwe baan, een 
overwinning, een nieuw jaar, een mooie maatschappelijke ontwikkeling, de lente, 
verbinding, saamhorigheid en natuurlijk het leven zelf. Vieren maakt me bewust van wat er 
gebeurt, wat ik belangrijk vind en waar ik dankbaar voor ben. Die spreuk is dus zo gek nog 
niet; vier elke dag alsof het je verjaardag is. Ik zie het dan ook als een mooie uitdaging om 
die instelling en het creëren van ruimte voor mezelf in contact met anderen, óók als ik niet 
jarig ben, meer te gaan integreren in mijn dagelijks leven. Maar eerst stond dus mijn 
verjaardag vieren op het programma.

Dit resulteert in wat voelt als een berg aan 
gevoel dat nog gevoeld moet worden, ik heb 
alleen geen idee hoe. Dit is de reden dat ik sinds 
de zomer weer naar een haptotherapeut ga. Die 
berg, daar zijn we nog niet aan toegekomen. We 
zijn begonnen met vertragen en het weer gaan 
voelen van mijn lichaam. Ik ben nu bezig met 
concrete momenten in mijn (privé én werk) 
agenda plannen om even stil te staan, te 
ervaren, te verwerken en te reflecteren. Op die 
momenten ervaar ik regelmatig zo’n overload
aan gevoel dat ik niet goed kan onderscheiden 
wat ik dan allemaal voel en al helemaal niet 
weet hoe ik ermee om moet gaan. 

Normaal gesproken nodig ik rond de 15 
tot 20 mensen uit (waaronder familie, 
vrienden en (oud) collega’s). Ik vier mijn 
verjaardag al jaren in een kroeg omdat 
mijn huisje (en daarvoor de kamer 
waarin ik woonde) niet groot genoeg is. 
Dat kan nu natuurlijk allemaal niet, de 
horeca is dicht en gezelschappen mogen 
maar uit 4 mensen bestaan. Thuis mag 
je maximaal 3 bezoekers uitnodigen, 
maar mijn huisje is ook te klein om met 
z’n vieren op afstand van elkaar te 
kunnen zitten. En toch vond ik het heel 
belangrijk om, juist ook in dit bizarre 
jaar, mijn verjaardag te kunnen vieren; 
om ruimte te maken voor dat gevoel 
van blijheid en die fijne opleving te 
ervaren in de donkere 
maanden. Daarnaast hebben zich de 
afgelopen twee jaar nogal wat dingen 
voorgedaan waar ik op het moment zelf 
niet genoeg bij stil heb gestaan en die 
dus nog aandacht behoeven, en zijn er 
door nieuwe inzichten ook nog wat 
nieuwe thema’s bij gekomen. 



Ik heb dus best even lopen dubben over een vorm waarin ik toch mijn verjaardag zou 
kunnen vieren binnen de huidige maatregelen. Die vorm is uiteindelijk een 
verjaardagsweekend geworden, op vrijdag, zaterdag en zondag steeds met drie anderen 
zodat we in totaal steeds met niet meer dan vier mensen zijn. Geen blokjesverjaardag op 
één dag dus, maar elke dag een blokje. Omdat mijn huisje dus te klein is hebben drie 
vrienden hun huiskamer beschikbaar gesteld, zij faciliteerden de plek en ik regelde de rest.

Inmiddels is mijn verjaardagsweekend achter de rug. Ik heb er net als altijd als een kind 
naartoe geleefd. Ik had er enorm veel zin in, en omdat het zo belangrijk voor me is loopt de 
spanning in de uren vooraf dan hoog op en kan ik er zelfs een beetje misselijk van worden. 
Ook dat herken ik van andere jaren, ik ben onrustig, kan niet goed meer eten en kan als een 
puppy naar de deur zitten staren totdat de eerste mensen binnenkomen. Zodra de eerste 
mensen binnen zijn en het feestje begonnen is ebt dat gelukkig altijd weg.



• Momenten plannen om ruimte te maken voor het proces; dit is ook echt een van de 
stappen in het proces, tijd maken in mijn dagen en weken om even stil te staan en 
mijn psyche zijn gang te laten gaan. Dat kan zijn door bijvoorbeeld te puzzelen of 
kleuren (dan ben ik wel met iets bezig maar voor mijn hersenen niet te intensief), 
maar ook door bijvoorbeeld even op bed te liggen met Hamstertje naast me en mijn 
gedachten te laten gaan. Meestal gaan mijn gedachten dan eerst alle kanten op en 
voel ik op een gegeven moment vanzelf wanneer het rustiger wordt en weer genoeg 
is (dan worden mijn benen onrustig en voel ik weer nieuwe energie om dingen te 

gaan doen). Op dit soort momenten ontstaan vaak nieuwe ideeën of plannen.

Ik merk dat deze groeiende 
stroom aan nieuws me 
(wederom) geen goed doet. 
Het gaat in mijn systeem zitten 
en lijkt daarbij alleen maar op 
te stapelen, waardoor de 
overprikkeling en onrust die 
me afleiden van de dingen 
waar ik wél mee bezig wil zijn 
alleen maar groeien. Tijd om 
in actie te komen dus.

• Voeding van de haptotherapeut; met haar bespreek ik het proces en zij voorziet 
me van nieuwe inzichten, stappen of tools om erin verder te kunnen. Ik heb 
daardoor ook een globaal plan in mijn hoofd met welke stappen ik nog wil en 
kan zetten (geen doelen dus! daar zou ik alleen maar extra zenuwachtig van 
worden). Ik heb dan misschien maar weinig grip op het proces zelf en wat er 
intern op het moment gebeurt, maar op deze manier creëer ik wel richting voor 
mezelf en dat geeft ook wat houvast.

• Voeding van vrienden; emotionele voeding in de vorm van fijne momenten en 
leuke dingen doen samen, en ook in de vorm van steun bij wat ik allemaal doe 
en door het met hen over mijn proces te hebben. Ik vind het altijd bijzonder om 
te merken hoe mijn verhaal steeds weer een beetje verandert als ik het aan 
iemand vertel. Door er woorden aan te geven en de vragen en reacties van 
anderen erin mee te nemen stimuleer ik mijn denkproces en kom ik steeds 
weer een stapje verder. Vaak zijn dat ook de momenten dat ik nieuwe inzichten 
krijg. Ik heb wel gemerkt dat het ook belangrijk is dat ik het afbaken (hoeveel 
mensen en hoe vaak) want te veel input van verschillende mensen kan het ook 
juist extra verwarrend maken en dus tegen gaan werken.



Zo kan ik door goede omstandigheden te creëren toch indirect invloed uitoefenen op mijn 
groeiproces en geeft me dat toch enig gevoel van grip. En verder is het een kwestie van 
“trust the process”, het tempo het tempo laten, vertrouwen hebben en verdragen dat het 
nog niet duidelijk is. Hoe moeilijk ik dat ook vind, overall ben ik blij dat ik momenteel in 
dit proces zit, ook al is het zo nu en dan echt wel pittig en niet leuk. Ik voel dat ik ergens 
heen ga en dat dit me gaat helpen. Van de haptotherapeut kreeg ik onlangs een groot 
compliment. Ze bevestigde dat de ongrijpbaarheid die ik ervaar bij het proces hoort en 
dat ik precies het goede aan het doen ben, en stond stil bij de winst die ik al bereikt heb 
met de stappen die ik inmiddels heb gezet.

Ik vraag me nu ook af waarom ik niet eerder de stap naar de hapto heb gezet. Ik heb, met 
name sinds corona, wel vaker de gedachte gehad dat ik wel wat hulp kon gebruiken, maar 
omdat ik nog niet echt een duidelijke hulpvraag had heb ik op die momenten de stap niet 
gezet. Gek eigenlijk, dat ik het eerst helemaal voor mezelf uitgedokterd moet hebben 
voordat ik hulp wil vragen, terwijl ik daar natuurlijk ook gewoon hulp bij had kunnen 
krijgen. Ik merk dat nu in gesprekken ook weer, dat ik soms niet met een duidelijke vraag 
binnenkom maar dat we dan toch gezamenlijk tot de kern komen en ik weer verder 
geholpen en met nieuwe acties de deur uit loop. Ik verwacht van de mensen die ik op 
mijn werk spreek ook niet dat ze het probleem of de vraag al helemaal duidelijk hebben, 
daar gaan we gewoon samen naar op zoek! Dat is er dus echt een die ik wil onthouden: 
als ik voel dat ik wel wat hulp kan gebruiken, gewoon direct de uitreiking doen! Dat is ook 
voeding van het proces. Dan komt dat uitkristalliseren van wat ik nodig heb vanzelf wel, 
en waarschijnlijk nog sneller ook.



In gesprek met.... 

1) Introduceer je 
zelf.

Ik ben Wessel 
Dreise. Ik ben 
geboren in 
Arnhem Noord. 
Ik ben 70 jaar en 
woon al 6 jaar bij 
de RIBW Malburg
Staete. Hiervoor 
heb ik 3 jaar in 
Wolfheze op 
diversen locatie's
doorgebracht. 
Zoals woningen 
die werden 
vernoemd met 
vogel namen 
zoals Leeuwerik 
en Patrijs.

Wessel Dreise.....

In gesprek met Sam & Paul



Door de weeks eten we hier 
in de avond warm. We wonen 
met 8 personen op 1 etage. 
Normaal eten we met z’n 
allen samen, maar nu in de 
corona tijd zijn er groepen 
gemaakt van 4 personen. Er 
zijn gastvrouwen die hier 
koken. Vroeger kon ik nog 
geen paprika snijden. Maar 
nu assisteer ik bij het koken. 
Ik snij onder andere 
courgette, komkommer, 
bloemkool, snijbonen en 
sperziebonen. Vroeger 
in mijn huwelijk heb ik nooit 
gekookt maar nu leer ik stap 
voor stap meer. Het lekkerste 
wat ik ooit hier heb gegeten 
is witlof met ham en kaas uit 
de oven. Daar heb ik aan mee 
geholpen.

3) RIBW en zorg, kan je daar iets over 
vertellen?

Mij PB-er is Flora Driessen. Dit doet ze 
ongeveer 1 jaar. Mede door haar 
empathie in goede en slechte tijden 
voel ik me goed. Op aanraden van 
mijn psychiater heb ik een licht-
therapie ondergaan. Dit heb ik 10 
dagen mogen doen.

2) Vertel iets over je hobby’s / passies
Ik houd heel veel van muziek, zowel klassiek als "Sky Radio muziek". Het voordeel van Sky
Radio is dat er om de half uur reclame in zit. Ik speel ook piano. Frederic Chopin vind ik heel 
goed. Omdat daar passages in zitten die mij rust geen. Ik vind Beethoven, Handel en 
Tjaikovsky ook heel goed. Omdat ik lijd aan stemmings stoornissen voel ik me daar 
ontspannend bij.



Sam & Paul

5) Kan je iets 
vertellen over je 
dagbesteding?

Mijn piano heb ik 
staan op mijn 
kamer. Ik krijg 1x in 
de week ook 
pianolessen van 
Cilia W. Dit gebeurt 
al bijna 3 jaar. Ik 
kom hier op de 
dagbesteding plus 
minus 4 x in de 
week. Daar praat ik 
veel met Coby. 
Koffie drinken doe 
ik ondermeer ook 
hier.

Tot slot…

Ondanks mijn 
bipolaire stoornis 
heb ik goed contact 
met mijn 2 kinderen 
en 2 kleinkinderen. 
Sinds kort heb ik 
weer een goede 
band met mijn zus 
Greet uit Franeker, 
Friesland.



Open podium



Kunstportaal 



www.eentegeneenzaamheid.nl



Tot de volgende keer!

Voor sommige 
zullen de 

feestdagen niet 
makkelijk zijn, 

voor hen wensen 
wij dat er 

lichtpuntjes 
zullen zijn, en dat 
er een gezond en 
goed 2021 aan zit 

te komen!!!

Heb jij een lievelingstrui of 
jas of…? En wil je hier iets 
over vertellen?In verband 
met het thema winter lijkt 
het ons leuk om hier iets 
over te lezen.
DEADLINE 15 januari 2021

We  nodigen je uit om je te 
laten interviewen voor het 
Wintermagazine…zie info 
hiernaast….


