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ONTDEKTE DAT
ALS JE IETS ECHT WILT, HET KAN'

Marloes (48) is weduwe van i
Pierre(39, in2OOgoverleden) ' :

*
enbeeldendkunstenaar. *
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"Sport is voor mij veel meer dan

een activiteit. Het gaat over het
beste uit jezelf halen, het verleggen

van grenzen, maar ook over teleur-
stellingen incasseren. Wat was ik blij
toen ik na mijn studie bedrijfskunde
op de marketingafdeling van een

bekend sportmerk kwam te werken.
Ik reisde de hele wereld over om

sportevenementen en wedstrijden
te bezoeken.

Totdat in 2000 het noodlot toesloeg.

Ik liep hersenletsel op doordat de auto
waarin ik als passagier zat, door een

trein werd aangereden. Ineens kon ik
geen prikkels meer verdragen en werd
alles me te veel. Ik moest afscheid

nemen van mijn manier van leven
én - negen jaar later -van mijn grote

liefde. Want mijn ergste nachtmerrie
werd werkelijkheid toen mijn man
verongelukte, door een auto-ongeluk.

In de donkere periode die na zijn dood

volgde, werden lichtpuntjes mijn hou-
vast. Ik haalde kracht uit kleine dingen
waarvoor ik dankbaar kon zijn, zoals

een kaartje van een lieve vriendin.

Mijn onbevangenheid en onbezorgd-

heid verloor ik, maar na een paar jaar

rouwen, kreeg ik er ook iets voor terug:

het besef dat elke minuut van mijn
Ieven ontzettend kostbaar is.

AIs ik iets wil, moet ik het nÉ doen,

realiseerde ik me heel sterk. Van jongs

af aan wilde ik de Olympische Spelen

bezoeken, een wens die me door mijn
aandoening onhaalbaar leek. Maar na

overleg met mijn neuroloog, het aan-
passen van mijn medicatie en een heel
lieve vriendin die me wilde begeleiden,

kon ik zes jaar geleden toch naar de

Olympische Spelen in Londen.

De reis verliep, met wat aanprrrir,g"r,,
verbazingwekkend goed. Het was
prachtig om samen met andere

sportliefhebbers te zijn. Euforisch
keerde ik terug naar huis. Het waar-
maken van mijn jeugddroom bleek

veel meer dan een reis, ik ontdekte
dat als je iets écht wilt, het ook kan.

Misschien op een andere manier
dan je denkt, maar het kan wel.

Dankzij dit inzicht durfde ik vol voor
mijn andere wens te gaan: het maken

van kunst. Ik schilder levensverhalen
en bijzondere momenten van mensen

in opdracht. Miin werk biedt me

zingeving en maakt me gelukkig.

Dromen zijn voor nu, niet voor later."
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