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Door Ilonka Behr

“Als ernstige dingen jezelf
betreffen, gaat dat eigenlijk
aan alle realiteit voorbij. ’s Ochtends word je wakker en een
minuutje lang heb je nergens
last van. Je bent Jolien en meer
niet. Dan dringt ineens weer
de volle waarheid tot je door:
shit, ik ben niet gewoon Jolien,
ik ben ziek. Vanaf dat moment
beheerst dat elke gedachte,

een telefoongesprek met Jolien
of ze belangstelling had in een
pakket om de communicatie
met Armano te bevorderen.
Dat had Jolien wel. Zo kwam
ze in aanraking met ‘De Wereld
van Verschil’. Er kwam een
wijkverpleegkundige bij haar
langs om uit te leggen hoe De
Wereld van Verschil in elkaar
zat. De wijkverpleegkundige
gaf het pakket aan Jolien en
benadrukte dat ze het als een
cadeau aan Armano moest
aanbieden.

elke handeling.”

Toen Armano thuis kwam uit
school en het pakket zag liggen
werd hij uiteraard nieuwsJolien is een vrouw van 27 jaar
gierig en vroeg wat het was.
met een zoontje van 8 jaar,
“Dat is een cadeautje voor
Armano. Ruim een jaar gelejou”, zei Jolien. Armano heeft
den werd bij haar ongeneeslijke
het uitgepakt en
kanker geconstavervolgens zeker
teerd in de dikke
“Samen met
een kwartier lang
darm. De dag dat
naar de wereldmij in de
ze het hoorde was
kaart zitten turen.
haar moeder bij
keuken staan
Op de wereldkaart
haar. Zij was erg
om een cake
staan veel woorverdrietig en Jolien
te bakken
den en dat leverde
deed haar best om
voor Armano veel
en leren hoe
haar moeder te
vragen op. Jolien
troosten, haar eigen
hij lasagne
en Armano zijn
gevoelens nog niet
moest maken,
vervolgens samen
zo voelbaar. Nog
dat was wat
de levensrivier afdezelfde dag werd
gevaren en kregen
Armano
ze opgenomen om
een goed gesprek.
haar morfinespiegel
wilde.”
Jolien: “We hebben
te bepalen. Op dat
zeker twee uur lang
moment drong tot
zitten kletsen over
haar door dat dit
van alles en nog wat. Het was
haar voorland zou worden:
een gesprek dat we normaal
ziekenhuisopnames.
gesproken nooit gevoerd zouden hebben.” Op een gegeven
Tijdens haar ziekte vroeg een
moment voer de levensrivier
oncologieverpleegkundige in

naar de ‘zee van het einde’.
Toen begreep Armano waarom
hij dat cadeau had gekregen.
De suggestiekaarten die in
het pakket zitten waren een
‘eyeopener’. Daardoor leerde
Jolien dat Armano hele andere
dingen wilde vastleggen dan
zij had gedacht. Bovendien
wilde Armano hele andere
dingen met haar doen, dan
Jolien ooit had kunnen bedenken. “Samen met mij in
de keuken staan om een cake
te bakken en leren hoe hij
lasagne moest maken, dat was
wat Armano wilde.” ‘De Wereld van Verschil’ toonde voor
Jolien werkelijk het verschil
tussen hoe je zelf denkt en
hoe je kind denkt en de ziekte
beleeft. Jolien’s angst was om
in het ziekenhuis terecht te
komen, verbonden aan allerlei
slangetjes en toestellen. Armano’s angst was dat hij nooit
meer leuke en stoere dingen
met zijn moeder kon doen.
Een wereld van verschil!

De wereldkaart heeft Armano
geholpen om te praten over
het aanstaande verlies van zijn
moeder. Jolien: “De kaart heeft
de wereld tussen ons kleiner
gemaakt en in ieder geval dichter naar elkaar toegebracht. Hij
mag nu bepalen waar hij met
mij over wil praten.” Daarnaast
zal de wereldkaart Armano in
de toekomst wellicht helpen
om zich zijn moeder te blijven
herinneren als zij er niet meer
is. Jolien hoopt dat Armano
zich haar zal herinneren als een
stoere moeder, die er voor hem
was als hij haar nodig had.

Noot
Jolien is overleden op 1 augustus 2011,
zij wilde graag dat dit artikel toch geplaatst zou worden.
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