


‘Dat zo’n verlammende periode toch zoiets moois en hoopvols oplevert: 

een onmisbaar kleinood!’

lize spit

‘Ik ben verliefd op dit misschien wel meest hoopvolle,

wijze en inspirerende document over dit ontwrichtende tijdvak. 

Met illustraties waar je uren naar kunt kijken…’

anita witzier

‘Een schitterend boek over samen stormen doorstaan en de ongekende kracht van 

onze wortels herontdekken.’

bette westera

‘Zoiets moois maken van zoiets lelijks… dat kan de Kunst.’

erik van muiswinkel

‘Dit is een boekje over hoop. Je bekijkt ons leven van de afgelopen tijd van een afstandje.  

Hoe vreemd, bijzonder, angstig en tegelijkertijd verbindend het is geweest. 

Zullen we er gewoon op vertrouwen dat de afloop zoals in dit boekje getekend ook 

in ons echte leven zo zal zijn?’

yvon jaspers

‘Dit is een boek als een warme omhelzing. 

Met prenten die ik stuk voor stuk aan de muur zou willen hangen.’

jaap robben



Alledaagse helden namen het voortouw.
Zij hielden ons bij elkaar en bekommerden zich om anderen.

Zij trotseerden de storm op manieren die  
we ons niet hadden kunnen voorstellen.



Hun moed maakte ons nederig.

Ze verdienden ons applaus en zo veel meer…



Het is moeilijk om van elkaar gescheiden te zijn.

Zorgen kunnen je overweldigen.

We voelden ons ver van elkaar verwijderd.



Maar alleen zijn hoeft niet eenzaam aan te voelen.

Het drong tot ons door 

dat de afstand er al eerder was…

en dat eenzaamheid soms het zwaarste weegt als je onder mensen bent.



Toen onze wereld kleiner werd, 

konden we een stap achteruit doen 

om het grote plaatje te zien. 

We waren verenigd in onze afzondering; 

we waren samen van elkaar gescheiden. 

Misschien leken we meer op elkaar dan we hadden gedacht?



We praatten met elkaar.

We deelden onze treurigheid, 

ons verdriet en onze zorgen. 

We luisterden naar elkaar.

We deelden onze 

verhalen en ervaringen.



Moeilijke tijden brengen het beste van onszelf naar boven. Kleine dingen kunnen

heel veel betekenen.


