KUS Tentoonstelling Vrede en Vrijheid deel 1
Vrede en vrijheid werden uitgebeeld door een vijftiental deelnemers
tijdens drie workshops van ieder twee dagdelen. Zij werden begeleid
door kunstenaars: Frans Eppink bij fotografie, Diederik Grootjans bij
schilderen en Hanneke Beld bij teksten maken.
Nijmegen Midden, oktober, november 2020

Jacqueline Termaat

Het eindeloos herhalen
Het eindeloos herhalen
van vrede en vrijheid
is als een dans in ons
chaotisch bestaan.

Ons beperkte verstand
ziet maar één kant
van deze met elkaar
vervlochten band

Met elkaar verbonden,
bewegen wij
van en naar elkaar;
de cirkel doorbreken is ondenkbaar.

Maar….
vrede is als het lege canvas
waarop vrijheid haar verhaal schildert
Albertine Bosselaar
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Wat hebben vrijheid en vrede met elkaar te maken?
Vanuit vrede voel ik vrijheid opkomen. Want als ik mij tevreden voel met mijn leven, de mensen die ik
om mij heen heb, met de dingen die ik doe, dan voel ik mij ook vrij. Vrij in de zin dat ik niet meer hoef,
wil of verwacht.
Wanneer ik vrijheid ervaar met mijzelf, in mijn leven. Dan doe ik dingen die bij mij passen en dat voelt
vredig.
Betekent vrijheid niet altijd vrede? Of is vrijheid ook eng? spannend en kan het onrustig maken. Wanneer er geen oorlog is, maar vrede. Iedereen is oké met hoe het is. Geen geruzie, geen gedoe. Leeft dan
iedereen in volledige vrijheid. Hoe vredig is dat.
Floor Leenen

M.M.

Hoe nodig je Vrede en Vrijheid uit?
Bij mij thuis? Jullie zijn altijd welkom geachte heer Vrede en mevrouw Vrijheid. Een uurtje of wat.
Maar Vrijheid…als je de hele kamer overhoop haalt wil ik wel dat je opruimt voor je gaat.
En Vrede…niet zalvend gaan doen hoor. Af en toe een beetje boos mag best.
Op straat? Vrede en Vrijheid, laten we een paar regels afspreken, waardoor we allemaal in vrede en
vrijheid over straat kunnen lopen. Wees vriendelijk. Doe wat je wilt zonder anderen te storen. Ruim je
rommel op.
In de winkel? Ha Vrede en Vrijheid, ik zal moeten zorgen geen haast te hebben, zodat ik jullie open en
vriendelijk kan ontmoeten.
In wat ik doe? Als ik voldoende beweeg én genoeg rust neem is Vrede bij me en kan ik mijn geweldige
Vrijheid gebruiken om iets goeds te betekenen voor mezelf en anderen.
Mariët Mensink
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Wat hebben de begrippen “Vrede” en “Vrijheid” voor mij met elkaar te maken?
Voor mij is het in de praktijk meestal zo, dat “Vrijheid” voorop staat.
Je neemt je eigen initiatief omdat je daar recht op hebt.
Je hebt vrije meningsuiting, je belijdt je eigen geloof.
Je doet wat je zelf wilt.
Anderen leggen hun wil niet aan jou op.
Is aan de bovenstaande eisen voldaan , dan betekent dat voor mij “vrede”.
Ik heb “vrede” en ben tevreden niet alleen bij en voor mezelf maar ook met
mijn medemens. Ik leef met hem in vrede.
Theo Kleeven

Vrede en Vrijheid horen bij elkaar

Vrijheid en vrede horen bij elkaar
Ze vormen samen een paar
Ze maken het samen waar

F. Eppink

Vrijheid wordt soms duur gekocht
We zijn er immers aan verknocht
Zonder vrijheid zijn we verkocht
Het bezit van vrijheid garandeert vrede
Dit zegt ons ons gezonde verstand, de rede
Missen we beide, dan geraken we in het ongerede
Vrijheid en vrede vormen het grootste goed
Zij verschaffen ons levensvreugde en moed
Zonder vrijheid en vrede hebben we geen leven

De geschiedenis heeft het ons geleerd
Dat ontdek je, wanneer je hem goed hebt bestudeerd.
Deze stelling behoudt zijn waarde
Nationaal en internationaal over de gehele Aarde.

Theo Kleeven
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MM

Bernard Tuin

Zoeken naar vrede, weg van oorlogen, geweld, haat… We willen het allemaal,
alleen… die anderen hè, die willen niet wat wij willen….

MM en FE

Rachmani
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Vis door deelnemers Project ‘Wij doen het zelf’ Huis van Compassie

Foto en compositie Rosanne de Boer

Vrij in het water
Pas als er geen vrede meer is, ervaar je hoe bijzonder vrijheid is…
Een vis in het water
weet niet welke vrijheid hij heeft
tot hij geheel vrijwillig,
vaak uit honger naar meer
of uit nieuwsgierigheid,
in een aas bijt
en ontdekt dat hij niets
gevonden
maar juist alles verloren heeft
Rosanne de Boer

Erna van Uden
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Bernard Tuin
V.V.V.
Vrede en vrijheid,
Ze beginnen met een V.
Vergeten begint met een V.
Vergeet Vrede.
Vergeet Vrijheid.
Probeer te leven.
Probeer goed te leven.
En doe niet mee.
Doe niet mee met schrijfsessies,
Want dan komt oorlog weer dichtbij.
Vrede, het geluk om niet in oorlog te zijn.
Zolang er ergens oorlog is zijn vrede en vrijheid woorden
En maken zij de mensheid ten schande.
Wij zijn vergiftigd met vrede en vrijheid
Om in leven te blijven te midden van de doden.
Vrede en vrijheid
Vaccin om te overleven.
Frans Houtbeckers
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Hebzucht is de overtreffende trap van genoeg,
Hebzucht is de overtreffende trap van genoeg, las ik op een Loesje poster
Daar moest ik even op herkauwen
Laat een ander zijn bord ook kunnen vullen
Verlang niet meer vruchten dan een boom kan produceren
Rosanne de Boer

Wat hebben vrijheid en vrede met elkaar te maken?
Vanuit vrede voel ik vrijheid opkomen. Want als ik mij tevreden voel met mijn leven, de mensen die ik om mij heen heb,
met de dingen die ik doe, dan voel ik mij ook vrij. Vrij in de zin
dat ik niet meer hoef, wil of verwacht.
Wanneer ik vrijheid ervaar met mijzelf, in mijn leven. Dan doe
ik dingen die bij mij passen en dat voelt vredig.
Betekent vrijheid niet altijd vrede? Of is vrijheid ook eng?
Spannend en kan het onrustig maken. Wanneer er geen oorlog is, maar vrede. Iedereen is oké met hoe het is. Geen geruzie, geen gedoe. Leeft dan iedereen in volledige vrijheid. Hoe
vredig is dat.
Vanuit vrede
voel ik
vrijheid opkomen
Mag ik
over alles dromen
Niks hoeft
zoals verwacht
Ik ben volledig
in mijn kracht
In vredige vrijheid
zal ik leven
Zal ik zijn
Want het leven
bepaal ik zelf
Het is van mijn
Floor Leenen

Bernard Tuin
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Hoe nodig je vrede en vrijheid uit
Thuis: door mezelf te zijn
Op straat: door de ander te zien en te groeten
In de winkel: door een handje te helpen als de ander die hulp wilt
In wat je doet: openstaan voor jezelf en anderen
In je leven door: vrijheid en vrede mee te nemen in beslissingen die je maakt
Floor Leenen

Bernard Tuin

Wat hebben vrede en vrijheid voor mij met elkaar te maken?
Vrede is het eindeloos kunnen herhalen van de vrijheid en vise versa. Ik weet eigenlijk niet eens wat ik
daar precies mee bedoel, misschien dat ik uitdrukking probeer te geven aan de cirkel die vrede en vrijheid met elkaar maken. Ze zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden, er is geen speld tussen te krijgen. We proberen het wel. Met woorden, met daden, maar uiteindelijk zullen ze altijd weer bij elkaar
komen hoe hard we ook proberen ze uit elkaar te drijven.
Het kan niet anders, ze staan aan het begin van de schepping. Er kan niks gecreëerd worden zonder
vrede en vrijheid. Is dat waar? Dat ligt eraan vanuit welk perspectief je kijkt. Wij mensen zien chaos van
waaruit schepping ontstaat, niet bepaald als iets dat vredelievend is. Maar is dat wel zo? Of hebben wij
een té beperkt idee van vrede en dus ook van vrijheid? Als schepping gebonden is aan iets, kan het dan
in vrijheid ontstaan? Er zal vrede moeten zijn met chaos, met wanorde, zodat er in vrijheid iets nieuws
kan ontstaan.
Vrede is als het lege canvas waarop vrijheid een nieuw verhaal kan schilderen. Vrede is de basis dus
waarop, vanuit chaos en wanorde, het bestaan in vrijheid gecreëerd kan worden. Zeg ik dat zo goed? Is
het nu wel of geen cirkel, wel of geen eindeloos herhalen? Ik weet het niet, mijn menselijk brein is te
beperkt voor het alomvattende van wat vrijheid en vrede inhouden.
Albertine Bosselaar
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Ineke Boomman

Fabeldieren die een ideale toekomst verbeelden
Fabeldier Giraffe
Met een korte zwierige beweging pakt hij de hoogste bladeren van de bomen in de kleine balkontuinen. De gebouwen in de stad worden steeds hoger, maar mijn reuzengiraffe kijkt er overheen met z’n
helicopterview en manoeuvreert handig tussen de wolkenkrabbers door. Deze giraffe is helemaal
thuis in de stadsjungle.
Een bomaanslag had in de Tweede Wereldoorlog een gat in het stadshart geslagen, maar na de hart
transplantatie klopt het weer.
Met die hoge, verticale gebouwen moet je mee kunnen groeien om bij de tijd te blijven. Mijn gesprekspartner en stadsgids kan dat als geen ander. Ik reis mee op zijn rug en voel hoe hij sierlijk maar
weloverwogen zijn stappen zet. Wat is het uitzicht hier prachtig. Als hij een blad wil pakken uit een
vrolijk versierd balkontuintje neemt hij voor mij iets extra’s mee. Op zijn lange tong presenteert hij
een stuk worteltjestaart aan mij. Het schoteltje laat hij op de balkontafel staan. Zou er binnen in het
appartement nu een kind zitten dat zijn stuk verjaardagstaart mist? Mijn gids loopt verder en ik vermoed dat hij het stuk taart niet terug wil zetten. Dus ik besluit ervan te genieten. Het is lang geleden
dat ik worteltaart gegeten heb.
De lucht begint te betrekken. “Zie jij de zon nog?”, vraag ik aan mijn gids. Hij lacht terwijl hij met één
beweging van zijn hoofd een wolk wegduwt en de zon weer te voorschijn komt. “Hier is ‘ie!”
Rosanne de Boer
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Fabeldier Gerrit
Daar zit Gerrit. Met zijn fluffy kont op ‘t terras. Ik loop naar hem toe en ik geef hem een dikke knuffel.
‘Gerrit, ik ben met een reden hier’. Hij kijkt mij met zijn grote vragende ogen aan. ‘Welke stapjes heb jij
zoal gezet om vrede en vrijheid te ervaren’ vraag ik? ‘Hmm’. Gerrit aait met zijn pootje over zijn bolle
buik. ‘Om te beginnen’ zegt Gerrit ‘heb ik geleerd om mijzelf te accepteren. Te mogen zijn wie ik ben. Ik
vond mijzelf altijd te groot en te lomp. Ik viel regelmatig van mijn fiets af. Anderen lachten mij uit. Dat
heeft mij veel verdriet gedaan. Zo erg, dat ik de deur niet meer uitwilde. Totdat er op een dag een vogeltje door het open raam vloog. Wonderbaarlijk genoeg kon ik het gekwetter verstaan. Het zei: ‘Als je
je in het verkeerde verhaal bevind, vertrek dan’. Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik had mij al die
tijd opgesloten. Ik liet mijzelf niet meer zien. Dat was niet het verhaal wat ik wilde leven! Ik deed daarna
letterlijk de deur weer open. Ik wandelde het pad op en verliet mijn huis. Tijdens mijn wandeling kwam
ik diegene tegen die mij gepest hadden, uitgelachen. Deze keer keken ze verbaasd tegen mij op. Ik
straalde iets uit, wat zij nooit eerder hadden gezien. En dat voelde vredig. Ik ging dingen doen, die ik
eerder niet durfde. Ik sprong opnieuw op de fiets, ik viel. Ik stond weer op. Ik bleef proberen, net zolang
tot ik kon blijven zitten. Ik voelde vrijheid. Ik kon iets wat ik eerder niet kon. Ik voelde mij trots. Ik zette
door, iets wat ik voorheen nooit voor mogelijk had gehouden. Vrede en vrijheid zit in jezelf. Het is de
kunst om deze naar boven te halen. Het gaat met vallen en opstaan en dat is oké. Vergeet hierbij nooit
dat je goed bent zoals je bent. Je mag er zijn’.

Floor Leenen

Bep
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Fabeldier Aurora
Mijn toekomstideaal is een prachtige pauwhaan, die zijn veren kan uitstralen.
Hij zal een prachtige krans vormen, een grote boog, schitterende veren
en kleuren.
Dat dier kan ik mij voorstellen als een standbeeld, dat beweegt,
langzaam statig voorwaarts.
Je hoort hem schreeuwen, je ziet hem op afstand
Je voelt zijn aanwezigheid.

Zijn naam is Aurora.

Pas geleden ontmoette ik Aurora in een park.
We zagen elkaar en ik bewonderde hem met zijn schitterende kleuren.
In gedachten converseerden we met elkaar.
Hij zei tegen mij: “ Jij bewondert mij en kunt veel van mij leren.”
Ik zei tegen hem: “ Jij stelt de ideale toekomst voor. Jij straalt prachtig.
Een toekomst van harmonie, vrijheid en vrede.
Dat zie ik aan jouw image, jouw bewegingen stap voor stap.
Ik zie jou, voel jou aan en ik ruik jou.
Je bent al heel lang onderweg.
Je komt oorspronkelijk uit India, maar over de hele wereld sta je
symbool voor glans, harmonie, vrijheid en vrede.
Je hebt je stappen gezet over de hele wereld.
Je was onderweg en je blijft onderweg.
Je werkt als een symbool van wereldvrede.
Als iedereen jou volgt en respecteert zal de wereldvrede
er ook komen.
Jij personifieert de vrijheid en de vrede over de hele wereld.”

Theo Kleeven.
B.Tuin

Bep
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Fabeldier Snoetje
Snoetje zat onder de witte molen. Nou ja onder, bíjna dan. Zijn pluizige vacht glansde zacht, op af, op
af, naar gelang de wieken al dan niet het zonlicht erop toelieten. Glans dof, glans dof. Zijn fabelachtig
goede oren hoorden mij al aankomen nog voordat ik een stap in zijn richting had gezet. Zijn paarse kop
richtte zich op, zijn bek spuwde een lange vlam ten teken dat hij mij gehoord had. Toen richtte hij zijn
aandacht weer op de wieken van de molen: op af, op af, glans dof, glans dof.

“Snoetje!” riep ik gemaakt vrolijk. “ “Nee, nee,” reageerde Snoetje brommend, “het ging per ongeluk,
je kon er niks aan doen maar m’n lievelingsglas ligt inmiddels wel in duizend stukken.” Verbijsterd keek
ik hem aan terwijl ik met de kerststol in mijn handen naar hem toe liep. “Heb je dat dan gehoord?”
vroeg ik ietwat aarzelend, niet zeker van wat er zijn kant ging komen. “Ja, tuurlijk,” zei Snoetje terwijl
hij een hoge toon floot, die heel langzaam liet zakken tot er slechts een zacht afkeurend gebrom overbleef.
Ik schoof naast hem op het gras, zette de stol tussen hem en mij in en vroeg: “Stukje?” Snoetje keek
terug alsof hij zeggen wou: “Hoe kun je dát nou vragen?” en bromde: “Vooruit dan maar.” In één hap
was de stol verdwenen. Gelukkig, hij was in een goed humeur. “Vind je het erg van je glas?” begon ik
voorzichtig. “Ik kon er niks aan doen, ik…” “Nee, nee, is al goed,” smakte Snoetje en sloeg een drakenvleugel om mij heen. “Bovendien, scherven brengen geluk.”
Het duurde even voordat ik me realiseerde wat zijn woorden betekenden. “Wat bedoel je? Heb je het
stuk gezongen? Ben je echt naar Sebastiaan gegaan, wat vond hij van je lied?” De vragen buitelden
over elkaar uit mijn mond terwijl ik Snoetje opgetogen aankeek. Eigenwijs stak hij zijn lange snuit in
lucht en met een lik van zijn tong om de laatste stolkruimels weg te werken zei hij: “Het stuk is goedgekeurd. Sebastiaan gaat ermee aan de slag. Hij zal het spelen en ik mag het zingen.” “Waar, wanneer?” Opgewonden vuurde ik de vragen op hem af. “Volgende maand, vanaf de molen zodat heel Nijmegen het kan horen.”
Tevreden tuurde Snoetje naar de zon en de wieken. Op af, op af, op de maat van zijn lied dat Sebastiaan dus had goedgekeurd.

Albertine

M.M. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is...
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Fabeldier Tienhoorn
De tienhoorn, wiens of wier (wie zal het zeggen) omvang, onbegrensd is. Heeft een schild als een schildpad, met uittrekbare poten (pootjes). De pootjes kunnen geuren blazen uit hun poriën, het schild zit vol
compartimenten met verschillende hemelse en aardse geuren. De 10 hoorns zijn zenders, vol muziek
en kleurige lichteffecten. Ze werken samen maar ook apart en door elkaar. Het schild is ondoordringbaar, maar voelt zacht aan door de trillingen er omheen, die je tastzin strelen.

Mijn ontmoeting met de tienhoorn.
Ik fiets naar mijn volkstuin om te schoffelen, een pompoen te oogsten, en voor een cappuccino met
appeltaart. Komend van de Muntweg staat al aan het begin van de Groenestraat, bij de nieuwe Albert
Hein, het hele autoverkeer stil. Vol energie fiets ik door over mijn vrije baan. Op het kruispunt bij de
Heren van Anna, ontrolt zich het tafereel van de gemotoriseerde wanhoop. Breeduit genesteld triomfeert daar de tienhoorn, volop in bedrijf, licht, geuren en klanken smijtend. Nieuwsgierig beklop ik het
schild.
“Beste tienhoorn, wat een eer dat je onze stad bezoekt en ons verblijdt met je gaven”.
De muziek schalt harder, met een explosie van kleuren en geuren.
“Wat is je missie?”
Er komt harmonie in de zintuigenspoeling.
“Je komt vreugde brengen, vrede en vrijheid?”
Ik leg mijn hand op het schild, dat lijkt te groeien. “Je wilt met je schild de stad beschermen?” Het schild
groeit verder. “Waar haal je je kracht en vermogens vandaan?”
Ik heb een neus maar die zie je niet. Ik heb ogen maar die zie je niet, ik heb oren maar die zie je niet. Ik
ben, maar je ziet me niet. Ik heb stappen gezet, maar die weet ik niet meer. Vraag me niet wie ik was,
vraag me niet waar ik naar toe ga.
“Ga met me mee naar mijn volkstuin, die is niet ver, en ik heb lekkere appeltaart. Kom, ik draag je wel.”
Het gemotoriseerd verkeer zat nog een hele tijd vast. In mijn tuin maakte ik een heerlijk plekje voor een
winterslaap.
Laat de boel maar waaien.
Frans Houtbeckers
F. H.

F.H.
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Fabeldier Jannejan
Ik liep in de Goffert, na te denken over een artikel dat ik voor de krant aan het schrijven ben, toen
ik geruis hoorde, alsof duizenden blaadjes van de bomen vielen door twintig fladderende duiven.
Toen landde voor mij een soort van vogel met enorme vleugels en een ooievaarssnavel, maar wat
vooral de aandacht trok was zijn wollige lijf waar tientallen armpjes én beentjes uitstaken én een
aantal slangen waaronder een lange slang met een tuit eraan. Hij stond op zes van de beentjes en
in de handjes zag ik in de gauwigheid bloemen, mondkapjes en chocoladeletters. “Ha,” zei de vogel.” Ik heb zin in stofzuigen, lekkere muizenissen opzuigen, en pijn en verdriet. Heb je nog wat in
de aanbieding? Ik kan je ook een stoot extra zuurstof geven of een massage of knuffel? Of misschien heb je zin in wat lekkers?” Ik was stomverbaasd en wist even niets te zeggen. “Ach, ik moet
me eerst even voorstellen natuurlijk. Goedendag mevrouw, ik ben Vogeling Duizendpoot Van Helse pijn en Aardestof tot Hemelrijk, maar zeg maar Jannajan. Met wie heb ik het genoegen? En waar
kan ik u mee helpen?“ Ik vroeg hem om een gesprek, dat mocht ook. Hij vertelde me dat het zijn
levenstaak als Vogeling was om te helpen: mens en dier konden een wens doen. Hij had er plezier
in hen blij te maken, maar verzuchtte dat het jammer was dat er mensen waren die zich niet wil-

F.H.

den laten helpen, zich van hem afwendden, zoals ze met iedereen om hen heen deden. En sommigen kon hij niet helpen, omdat ze hem niet zagen staan, alleen maar naar hun problemen keken en
niet op konden kijken. “Heel verdrietig”, knikte Jannajan sip. Maar vrolijker vertelde hij verder dat hij
zichzelf niet vergat. Na iedere hulpactie deed hij ook iets leuks voor zichzelf. “Zo meteen ga ik lekker
badderen in de vijver hier.”
Voor hij wegvloog vroeg ik of hij ook wel eens een tweede wens vervulde. Ik zou zo graag een dagje
met hem mee gaan om te zien hoe het hem lukt om te gaan met mensen met vele moeilijke problemen en er zelf vrolijk bij te blijven. “Ik wil daar een artikel over schrijven. Misschien kan jouw verhaal
een burn-out voorkomen bij veel hulpverleners”, voerde ik als argument aan. En Jannajan stemde
toe. Morgen zie ik hem weer, zelfde tijd, zelfde plek!
Mariët Mensink
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Meerdere cursisten maakten foto’s van de Vrede– en Vrijheidsvogels.
Liesbeth Pierson maakte de pakken

Samen vrij zijn
Ik kan bazig zijn,
het baasje willen zijn.
Ik wil invloed hebben.
Waarom? Waarom?

M.M

Ik schik me niet
in een onderdanige positie.
Ik wil evenveel zijn als jij.
Samen vrij zijn.
Alleen mijn kleindochter
mag over mij bazen.
Ik doe haast alles
zoals zij het wil
Ook dat voelt als
Samen vrij zijn.

Mariët Mensink
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Vrede

Vrede is een punt hebben om op te staan

wanneer het stormt
Vrede is de kracht in het verdriet en pijn,
wanneer het eigenlijk niet gaat
Vrede met jezelf is het kostbaarste wat er is,
ook al voel je je waardeloos
Vrede is de eenzaamheid doorstaan
ook al ben je niet alleen
Vrede krijg je door erdoorheen te gaan
maar trekt je tegelijkertijd er ook doorheen
niet eromheen
niet eroverheen
niet eronderdoor
niet als je je omdraait

maar juist als je je ogen sluit

en voetje voor voetje het koord opgaat
Jezelf tegemoet

Regelrecht in Zijn armen

Die vrede wens ik iedereen toe in 2021
uit bundel "Licht ziet"die in 2021 uitkomt © 2016 Jurgen Toonen

(het werk van de workshop wil Jurgen publiceren in een nieuwe bundel)
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Dingen die je kunt doen om vrijheid en vrede te ervaren
Gemaakt door Rosanne, Jurgen, Albertine, Theo, Frans, Floor, Mariët

F.H.

Bubbelbad nemen
In de wind lopen
Fietsen
Zingen
Naar muziek luisteren
Dansen
Lekker maaltje koken voor anderen
Boodschappen voor oudjes doen die het
zelf niet kunnen
Schrijven
Knutselen
De hond uitlaten
Naar het strand
Mediteren
Niks doen
Koffieleuten
Je bezatten
Yoga
Naar de kapper
Bloemen in huis halen
Raam openzetten/huis doorluchten
Soleren als Jimmy Hendrix
Bij badminton shuttle net over het net
plaatsen
Vergeven en vergeving vragen
Ruimte geven en nemen
Corrigeerbaar zijn
Na 40 jaar familie ontmoeten
Jezelf uiten
Bij jezelf blijven, jezelf zijn
Delen en deelnemen
Leren ontvangen om te kunnen geven
Jezelf ontwikkelen
Bindingen en relaties aangaan met betrouwbare echte mensen

Eenvoudig leven
Geld- en bezitsproblemen vermijden
Liefhebben en liefhebben en liefhebben
Je niet druk maken over belemmeringen
en er iets aan doen voor zover je kunt
Bij jezelf blijven
De ander blijven zien
Elke dag opnieuw beginnen
Met elk contact een nieuw begin maken
en niet te hoge verwachtingen koesteren
Ook passief durven zijn
Creatief zijn en jezelf uiten
Elke dag tien minuten springen of op de
plek rennen om je lichaam te wekken
Elke dag drie dingen opschrijven om dankbaar voor te zijn
Elke dag minstens één maar zo mogelijk
drie mensen bedanken voor iets fijns wat
ze deden
Elke week twee uren voor jezelf nemen
om te doen wat je leuk vindt, kan ook niksen zijn
Elke week met minstens twee mensen wat
gaan doen
Compassieoefening doen met jezelf of anderen die het nodig hebben
Elke dag iets bedenken om iemand een
klein geluksmomentje te bezorgen
Elke dag jezelf een compliment geven
Zonnetje in huis halen. Wat is dat voor
jou?
Elke maand twee dagen alleen weg
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Openstaan voor God, 50% kans is de moeite
waard
Niet veroordelen, maar beoordelen
Naar jezelf en anderen luisteren
Een berg beklimmen en op de top je haren in
de wind laten wapperen
De Ooijpolder in fietsen en foto’s nemen van
het pastelkleurige herfstlicht
Je oude fiets uit elkaar halen in het volle vertrouwen dat je deze ook weer in elkaar kunt
zetten en de mechaniek beter leert kennen
Naar het asielzoekerscentrum gaan en er vrijwilligerswerk gaan doen
Een gevangene opzoeken en hem/haar een
luisterend oor bieden
Een praatje maken met een zwerver en je
lunch met hem/haar delen
Een vogel imiteren
Acrobatiek gaan doen en letterlijk in iemands
handen gaan staan
Op de maan ontsnappen aan de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen
Een eco village starten
Je eigen tiny forest aanleggen
Bevrijd worden van de drang steeds meer te
willen
Spelen als een kind
Genade accepteren van mensen en van God
Wegvluchten uit een oorlogsgebied
Freewriting
Jammen
Op een station de eerst volgende trein nemen
die binnen komt rijden
Een gat in de lucht springen
Een boterham aanbieden aan een dakloze
Compliment geven aan een vreemde

Met de deur open plassen
De wijk versieren met slingers
Yoga-oefeningen doen in het park
Zingend over straat
Dansend naar het werk
Vanaf de hoogste berg naar beneden rollen
Een bootje kopen en over zee varen
Elk kind een (dieren)knuffeltje geven
Op een luchtkussen springen
Bellen blazen tijdens een college
Parachutespringen uit een vliegtuig
Je vooruit laten duwen door de wind
Iedereen op de wereld een puppy geven
Salto’s maken op de trampoline
Goede dag zeggen
Galant zijn
Afstand bewaren
Niet schreeuwen tegen de ander
Je mond houden als je niets gevraagd is
De ander laten uitpraten
Afspraken stipt nakomen
Niet bij voorbaat gelijk willen hebben
De ander zijn eigen mening gunnen.
Niet hebberig zijn
Andermans prestaties kunnen en willen waarderen
Niet jaloers zijn op de ander
Niet opdringerig zijn
De privacy van een ander respecteren
De ander met open vizier tegemoet treden
Meningsverschillen bijleggen
De ander niet onderschatten
De ander als gelijke beschouwen
De ander in zijn waarde laten
Een heer in het verkeer zijn
Goed slapen
Veel bewegen
Van de natuur genieten
De wereld verkennen
Meewerken in een vluchtelingenkamp
Doneren aan goede doelen die verband houden
met vrede en vrijheid

F.H.
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