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EMOTIES

Niet door je leeftijd

maar door je leven

deel je andermans geluk

en voel je andermans verdriet.

Het maakt dus niet uit

hoe vaak of hoeveel

men jou ziet lachen

of juist in tranen ziet.

Gedicht van Ben van Ooijen

Woensdrecht Ossendrecht



Ik zou zo graag nog eens…

De bel gaat.

Het is de buurman, die Kees totaal niet had 

verwacht. De twee zijn al jarenlang vrienden, en 

vrienden komen nooit ongelegen. In dit geval zeker 

niet, zo blijkt. Buurman Jos heeft contact met ons 

opgenomen omdat Kees aan kanker lijdt. Door zijn 

ziekte kan Kees niet meer lang staan of lopen. 

Zitten gaat nog net, maar hij verliest steeds meer 

van zijn functionaliteit. Maar dromen kan hij nog 

steeds. Dromen doet hij als geen ander.

“Ik zou zo graag nog een keer een weekendje aan 

zee doorbrengen met mijn vrouw en mijn twee 

zoons”. Dat is de wens van Kees. Jos komt hem 

vertellen dat die droom uitkomt. Kees mag met zijn 

vrouw en kinderen een week lang naar zee. Naar 

Domburg om precies te zijn, naar een huisje dat is 

aangepast aan zijn situatie en van waaruit hij in vijf 

minuten op het strand staat. Daar kan hij de boten 

zien, de meeuwen en de horizon. Meer vraagt hij 

niet. En het weerbericht ziet er gunstig uit. Als hij 

het nieuws hoort breekt er op Kees’ gezicht een 

glimlach door. Een week later valt er een kaart in 

de brievenbus, waarop Kees vertelt hoe fantastisch 

hij het naar zijn zin heeft en hoe mooi de zee is. 

De kaart is te klein voor superlatieven.

Wij kunnen Kees helpen

Dat doen we door te zorgen dat hij zijn ziekte even 

kan vergeten. Dat hij geen tijd heeft om eraan te 

denken omdat hij druk is met genieten. Gewoon, 

ongecompliceerd en zorgeloos plezier hebben in het 

leven. Wij zijn Stichting Emoties. Stichting Emoties 

is op 19 juli 2013 opgericht en heeft tot doel het 

verwerven, beheren en toewijzen van financiële 

of materiële middelen aan mensen die lijden aan 

de ziekte kanker en woonachtig zijn in één van de 

dorpen binnen de gemeente Woensdrecht. Met deze 

middelen willen wij een wens van deze mensen 

vervullen. Stichting Emoties is afhankelijk van 

donaties van andere organisaties en mensen die 

de Stichting en haar activiteiten een warm hart 

toedragen. Stichting Emoties heeft de ANBI status. 

Stichting Emoties ontvangt een verzoek van bijvoor-

beeld familie, kennissen of buurtbewoners waarna 

een kennismakingsbezoek wordt gebracht aan de 

betrokken persoon en de mogelijkheden worden 

besproken. De betrokkene regelt vervolgens zelf zijn 

wens en Stichting Emoties verzorgt (gedeeltelijk) de 

financiële ondersteuning tot een maximale bijdrage. 

Discretie en integriteit staan bij ons voorop. Wat we 

doen, kunnen we niet alleen. U kunt ons helpen! 

Kent u iemand die kanker heeft en die een wens 

heeft die u graag vervuld zou zien? Vertel het ons dan.

Bijna alles kan

Kees wilde een weekend naar zee met zijn gezin. Die

wens hebben wij mogelijk gemaakt en financieel on-

dersteund. Ook voor andere wensen staan we open. 

Heeft iemand behoefte aan een elektrische fiets of 

wil iemand met het hele gezin naar Eurodisney? 

Of liever een etentje met het gezin of de familie? 

Wij ondersteunen het.  

Putte Huijbergen Hoogerheide


