Lieve collega’s, gastvrouwen en de vele andere vrijwilligsters en vrijwilligers,
Na vele overwegingen ben ik tot de beslissing gekomen om mijn reguliere werkzaamheden van stoel en
voetmasseur te beëindigen. Op 19 december dit jaar geef ik mijn laatste Stoelmassage in, als ik dat mag
zeggen, ons Vicki Brownhuis.
10 Jaar geleden liep ik met enige aarzeling, over de drempel het Vicki Brownhuis binnen om later in de
week mijn 1e massage te geven. Ondanks mijn leeftijd toen was ik een ‘groentje’ om de soms zwaar
zieke mensen een momentje van onbezorgdheid te geven, een beetje van mezelf, een beetje aandacht.
Meestal kwam de massage op de tweede plaats, maar niet minder belangrijk. Soms heb ik samen met
mijn gasten gelachen, gehuild en geknuffeld. Ik heb geluisterd naar hun verhalen van hoop, angst en ook
van overwinning.
Nu wordt het tijd voor mij om afstand te gaan nemen van ons Vicki Brownhuis. Andere uitdagingen
staan te wachten zoals een boekje met verhalen en gedichten van mijn werk in het Vicki Brownhuis,
schilderen en tekenen, een expositie houden.
Ik ben inmiddels benaderd door de Zonnebloem Bommelerwaard/Den Bosch om als vrijwilliger eenzame
ouderen te bezoeken. In Velddriel werk ik sinds kort bij de plaatselijke ouderenvereniging ‘Nooit
Gedacht’. Dus nog genoeg te doen dacht ik zo....
Iedereen wil ik bedanken dat ik even in jullie leven mag passeren.

Ik beëindig deze mail met het volgende gedicht:

Mijn stoel.

veel mensen
hebben gezeten
in mijn stoel
een stoel van hoop
van liefde
mijn stoel van troost

eenmaal gezeten
geef ik hun kracht
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geef ik energie
een rustpunt
bied ik
in hun wereld
van verdriet

zij passeren even
in mijn bestaan
sommigen vergeten
anderen blijven
om altijd te dwarrelen
in mijn leven
voortaan

veel gedeeld
een lach
‘n traan
ook dat
heb ik gedaan

soms geknuffeld
een lachje
of een dankuwelletje
fijn
dat ik dat heb mogen doen
mijn stoel
stoel van hoop
mijn hartestoel

lieve groeten
Jan-Willem
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