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Ik kan het mij nog goed herinneren.

Ik sta op met verschrikkelijke spierpijn, een volledig gevoel van bloedvergiftiging en 

een uitputting die extreem abnormaal is. Volgens mij bestaat er geen correcte

verwoording voor, want het valt niet te benoemen. Alsof je dood gaat, maar je leeft nog.

 Ik kan alleen maar huilen van ellende. Dit is wat ik reeds van mijn 17e ervaar maar

steeds negeer als het mij overkomt.

 

Aangezien men geen verklaring of oorzaak kan vinden is het verdict dus fibromyalgie.

Het is best dat ik mijn perfectionisme in de vuilbak gooi en daar moet ik het van de

specialist dan mee doen. Maar ja , hoe doe je dit dan?

 

Gelukkig heb ik op dat moment een hele goeie bedrijfsarts, Guus en die ondersteunt

mij. Ik krijg van hem een mooie tekst van Nelson Mandela en de tip om een keer De

Alchemist van Paulo Coelho te lezen. 

V A N  C H R O N I S C H  Z I E K  N A A R  P A S S I O N  F O R  L I F E
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Mijn perfectionisme kan ik niet maar zo direct opzij zetten en ik ben als een gek

informatie beginnen verzamelen, beginnen lezen,…Ik zou en ik moest hier een

oplossing voor vinden.

 

Guus heeft mij dan geadviseerd om 3 dingen te kiezen die het best bij 

mij paste als persoon. Ik ben lekker en gezond gaan koken. Voetreflexologie heeft

verstand en gevoel terug samengebracht. Coach Rit ,waar ik een enorme klik mee had ,

heeft mij hoofdzakelijk bijgestaan in : creatieve oplossingen, Out of the box denken

en vertrouwen op intuïtie.

 

Wat naar mijn eigen gevoel oorzaken waren:

 

1. Gevoel van onmacht

2. Niet meer op gevoel leven, maar enkel op verstand. Terwijl mijn  grootste

hulpbron intuïtie is.

3. Perfectionisme en controlefreak

4. Signalen van lichaam negeren

5. Spastische darmen ( onze darmen zijn onze tweede hersenen)

 

Na 3 maanden voel ik mij veel beter en heb ik voldoende kracht om mijn proces verder

te zetten. Ik volg djembe lessen en ben al snel gepassioneerd door de les Afrikaanse

dans die volgt op de djembe lessen! Ik ga dansen en als er iets is wat je automatisch

doet bij Afrikaanse dans, dan is dat aarden, loslaten en voelen. Doe je dit niet, dan kan

je de beweging niet maken en dans je niet.
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Niet veel later kom ik in contact met Saskia van Zaouli en 

10 dagen later zit ik op het vliegtuig richting Casamance Senegal met een groepje

Nederlanders om te gaan dansen op het strand. Afrika laat mij terug aarden en voelen

en geeft mij ook terug energie en passie.

 

Senegal is het land van de Téranga, wat zoveel wil zeggen als gastvrijheid. 

En dat doen de mensen daar in elke zin van het woord. En daar straalt kracht en

vertrouwen vanuit. Na terugkomst verandert er heel veel en maak ik intuïtief een aantal

beslissingen, maar ik heb het vertrouwen dat alles goed komt.

Het is niet makkelijk, maar het is de enige juiste keuze.

 

1. Ik geef ontslag

2. Stop relatie 

3. Terug naar Belgie

4. Organiseer terugreis naar Senegal
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Ik vertrek in mei 2008 voor 3 maanden naar Gambia en Senegal. Allereerst doe ik een

vrijwillersproject in Gambia.  Ik assisteer in een kleuterschool, ik schilder.

Ik praat met mensen, ik verzamel handtekeningen van vrouwen voor een tuinproject en

waterputten. 

 

Het is een ervaring die mij weer doet stilstaan bij voelen en mijn intuïtie volgen. 

Op die manier kan je je onderdompelen in een andere cultuur. Anders niet.

 

Na een maand spreek ik af met Raphaël die ik op de dansreis heb leren kennen.

Bewust pas na een maand, want het vrijwilligerswerk is mijn eerste prioriteit.

Ik weet dat Raphaël op mij wacht.

 

We blijven 2 maanden samen in Mbour in Senegal en omdat hij werkt als chauffeur, 

heb ik ook nog veel tijd om alleen op avontuur en ontdekking te gaan. 

Ik leer veel bij over de cultuur en de mensen en het draagt weer bij tot mijn

ontwikkeling.

 

Wat brengt Afrika mij?

 

Afwisseling spanning en ontspanning ->doseren-> trager en bewuster

Expressie -> in de vorm van dansen, foto's maken en schrijven

Aarden en voelen, het in evenwicht zijn door het afrikaanse dansen wat heel 

geaard is door de in de grond bewegingen, het op blote voeten lopen

Intuïtie, vrijheid en hierop vertrouwen.

De grote verbondenheid tussen de mensen geeft kracht en energie.

Een alles komt altijd goed mentaliteit. Het glas is altijd halfvol.

 

En een man…

 

In hetzelfde jaar keer ik nog een keer terug voor 3 maanden en trouw ik met Raphaël en

gaan we 2 maanden op huwelijksreis naar Abene in de regio La Casamance, waar het

allemaal begon. In 2010 wordt Luna, onze dochter geboren. Luna, de maan, het licht

van ons leven. Ik heb een leven voor mama zijn en een leven na mama zijn. Net zoals 

met Senegal. Het is een mooi proces. Eentje van vallen en opstaan ook. Het is 

niet altijd rozegeur en maneschijn. Ik moet er ook best aan wennen, aan het mama 

zijn. Maar elke dag zie ik haar nog liever. En dat blijft zo.
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In maart 2014 sterft mijn allerbeste jeugdvriendin Kristel. We kenden elkaar van ons

drie jaar en leerden elkaar kennen op onze driewieler.Totaal onverwacht ( en ook weer

niet , want zij had reeds 10 jaar borstkanker) Zonder afscheid te kunnen nemen.

Ik zit op dat moment ook met opvoedingsproblemen en een huwelijkscrisis.

Teveel om op dat moment ook nog met een saaie job te zitten. Ik trek aan de bel voor

het te laat is. Het is tijd voor een time-out en me-time.

 

De hulpbronnen zijn: 

 

Expressie -> fotograferen ik neem afscheid door middel van reportage

Wandelen en schrijven aan zee

Voeding

Ondersteuning door lichaamswerk en holistische huisarts

Hulp aanvaarden -> opvoedingswinkel

Life Coaching 

 

Een jaar later wil ik stilaan terug beginnen te werken, maar dat valt zwaar, want ik weet

eigenlijk niet wat of misschien wel wat maar hoe dan. Ik heb ondertussen ook ontslag

gekregen en ik kan gelukkig niet terug naar mijn oude baan.

 

In februari krijgt mijn man zijn ontslag en vindt gelukkig na 3 maanden terug werk.

De 3 maanden hebben echter zijn tol geëist en ik val uit. 

Depressie, vertraagde motoriek en serieuze angst en paniek die overheerst. Ik kan niet

alleen zijn. ( terwijl ik dat anders net heel goed kon)
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Gelukkig heb ik veel aan mijn vrienden en familie. Zij steunen mij door dik en dun.

 

Na 2 maanden voel ik mij beter en start ik loopbaanbegeleiding om verder te 

onderzoeken wat ik nu precies wil gaan doen.

 

Mijn vorige hulpbronnen zijn ook nog steeds een goeie ondersteuning.

Ik blijf ook Senegal als land heel erg voelen als grote bron van intuïtie die ik 

mag volgen.

 

Het wordt ook heel snel duidelijk dat ik niet gemaakt ben om als 

werknemer te werken, maar dat het ondernemerschap mij de vrijheid geeft die

ik verlang. 

 

Dus in oktober 2015 start ik en is Passion for Life geboren.

 

Het ondernemen is een vak op zich dat ik met veel vallen en opstaan leer.

De zelfontwikkeling die er komt bij kijken is een absolute cadeau.

Daar ben ik eeuwig dankbaar voor. Het blijft ook een proces van groeien.

En Afrika blijft daarbij mijn grootste bron van inspiratie, evenwicht en energie.

Ik leef op intuïtie. Ik leef Afrika in België.

 

In alle opstellingen die ik deed kwam Afrika en Senegal sterk naar voren.

 

Fibromyalgie zie ik nu als een bondgenoot die mij de weg heeft gewezen.

 

Ik heb geen fibromyalgie meer. Dankzij mezelf. Dankzij Afrika leven in België.

Tijd om stil te staan, tijd om te bewegen. Zoals de zee en de golven.

Eb en vloed. Helemaal in evenwicht. In dat unieke ritme dat mijn lichaam aangeeft.

 

Dat geeft me de rust, de vrijheid, de joie de vivre.

Ook in België is het leven elke dag een beetje reizen.
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De inaugurele rede van nelson mandela

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.Onze diepste angst is dat we

buitenmate krachtig zijn.Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang

maakt.

 

We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch

te zijn?”Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?Je bent een kind van God. Jezelf klein

maken dient de wereld niet.

 

Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker

gaan voelen.We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te

brengen.Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.

 

En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere

mensen om net zo te zijnTerwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze

aanwezigheid automatisch de anderen.

 

DE AFRIKA CODE MIJN VERHAAL


