


Openingswoord Benefietavond 

Beste allemaal, 
 
Van harte welkom op de benefietavond van de stichting a pin for your thoughts.  
Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage waardoor 
dit alles mogelijk is gemaakt.  
 
Daarbij wil ik Charlotte Hendriks, Erwin Leenders en Rob Rooijackers extra 
bedanken. Dit omdat zij mij vanaf dag een geholpen en gesteund hebben bij het 
oprichten van deze stichting. 
 

Er zijn vele momenten in het leven waarbij muziek een rol speelt. En iedereen 
kan er zijn of haar gevoel in kwijt. Mijn gevoelens omtrent de ivf behandelingen 
kan ik kwijt in het nummer Oceaan van de Zeeuwse band Racoon. 
 
Met deze songtekst wil ik jullie meenemen in mijn wereld. 



Er is verrekte veel te zeggen 



Er is inderdaad nog verrekte veel te zeggen over ivf en de gehele achtbaan die 
daar bij komt kijken.  



En te liegen nog veel meer 



Ik speel met twee gezichten. Omdat ik niet ten alle tijden mijn emoties wil en 
kan uiten in mijn omgeving. Dus soms is er meer te liegen. 



Heel veel bagger bloot te leggen 
al doet het graven nog zo’n zeer 



Door de psychische ondersteuning tijdens ons ivf traject zijn we samen gaan 
werken aan onze relatie en communicatie. Wat betekende dat het graven in je 
verleden en de bagger die bloot kwam te liggen soms zeer deed. Uiteindelijk 
kwamen we dichter tot elkaar. 



Ik ben een eikel maar ik leer 



Ik kan me voorstellen dat ik voor mijn omgeving af en toe een eikel was.  
Vooral onder invloed van alle hormonen. Mijn partner is daarin een 
ervaringsdeskundige. Ik heb daardoor wel veel geleerd, leren om te praten en te 
zeggen wat er in mij omgaat. 



Een oceaan om in te vluchten 



Dat lijkt me heerlijk. Gewoon even niets. Alleen maar water, alleen maar blauw. 
Rust en even geen gedoe. Heerlijk vluchten, gewoon weg gaan van trubbels, 
tegenslagen en even geen vragende gezichten of ziekenhuis. 



Nooit jaloers te hoeven zijn 



Jaloers ben ik niet op mensen met kinderen. Ik ben nu gelukkig met wat ik nu 
heb en geniet daar dagelijks van. Jaloezie kost alleen maar energie. 



Liefde om je hart te luchten 



In ons ivf traject is mijn partner diegene geweest waar ik altijd mijn hart kon 
luchten. Hij heeft veel moeten verduren omdat ik altijd mezelf kon zijn bij hem. 
Elkaars liefde, steun en tranen heb je nodig om samen sterker te worden en te 
overwinnen. 



Was er iets waar ik om wenste 



Ja, wij hebben een kinderwens 



Voordat de put droog kwam te staan. 



Wij gingen vol goede moed er van uit dat we met een beetje hulp zwanger 
zouden raken. Ivf daar dachten we niet aan. Want dat was de laatste stro halm 
en die hadden wij niet nodig. Totdat na het eerste onderzoek meteen duidelijk 
werd dat ivf-Icsi onze enige mogelijkheid was. 



Familie waar ik veel van hou 
en voor wie ik sterven zou 



Het is moeilijk niet alleen voor ons, ook voor onze omgeving. En daar zijn we ons 
bewust van. We zijn blij met alle steun en begrip die we krijgen van hen.  
En zijn hun daarvoor eeuwig dankbaar. Dank je wel. 



Ik heb gesmeekt niet meer te huilen 



Ik heb veel gehuild en me vaak afgevraagd wanneer het verdriet minder zou 
worden, of dat het gemis zou wennen. Ik denk dat het verdriet niet minder gaat 
worden en het gemis niet zal gaan wennen. Ik moet ze beide een plaatsje geven, 
groot genoeg om er mee te leven. 



Het leven jaagt geen angst meer aan 
ik heb al zo ver moeten kruipen 
het laatste stuk zal ook wel gaan 



Door de ivf behandelingen zijn ik en mijn partner sterker geworden.  
Niet alleen individueel maar ook samen. Dus kom maar op met het leven, wij 
hebben er zin in. We hebben al een heel stuk gekropen om onze kinderwens in 
vervulling te gaan. En wat de uitkomst uiteindelijk zal zijn. Dat laatste stukje  
zal ook wel gaan. 



Tot ik ga staan 



Ik ga staan met mijn stichting voor alle vrouwen die niet zwanger kunnen worden 
en daarvoor alles over hebben. Ik ga staan om meer bekendheid te geven aan 
vruchtbaarheidsproblemen zodat er meer bewustzijn komt. Ik ga staan om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen zodat ivf een 
makkelijker traject kan worden.  
 

Laten we vanavond met zijn alle gaan staan voor deze groep mensen en laten 
zien dat ze er niet alleen voor staan. Ik draag dit speldje omdat ik in gedachten 
bij je ben, A pin for your thoughts. 




