HERINNERING

27 mei 2018

Als je, zoals de schrijver van dit schrijven, wat wel genoemd wordt,
tot de bejaarden gaat behoren, dan verschijnen soms herinneringen
op je netvlies, aan een datum gebonden.
Natuurlijk hebben jongere mensen dat ook, ik moet deze menselijke
mogelijkheid niet zo maar mijzelf toe eigenen.
Door mijn wat meerdere jaren zou het kunnen dat ik meer
herinnering, kwantitatief, zomaar voorbij zie schieten. Het kan ook
zijn dat de oudere mens wat meer tijd en geduld heeft en neemt de
voorbij schuivende herinnering even te laten parkeren om het te
verwerken.
Het is vijf jaar geleden dat de stichting CAMINO werd opgericht en
gestart is om een geweldig doel na te streven, Deze afgelopen week,
voor Camino een feestweek, de prachtige opening van het
inloophuis.
De datum van 24 mei 2018 zal voor allen die zich enorm hebben
ingezet voor Camino nog bij leven en welzijn in herinnering blijven.
Vele anderen die hun moeilijke weg gaande op de Camino weg, de
helpende, ondersteunende de liefdevolle begeleiding ondervonden,
zullen het moment van de ontmoeting met Camino zich herinneren.
Er zijn nu ons kleine landje 70 inloophuizen actief geworden, Ik hoop
dat Camino , nu al bewezen, nog jaren paraat zal blijven.
Onze overheid moet letten op, en kijken naar al die vrijwilligers die
het mogelijk maken de mensen die de weg vragen de Camino (weg).
Dat deze helpende de werkende en niet de kijkers en praters zijn
langs de Camino weg Dat wij ons allen dat lang mogen herinneren en
daardoor de wegvragers zich niet meer alleen voelen. “Non Solus”

De zes en twintigste mei, nu dus in de afgelopen week, denk ik aan
de invulling van moeilijk genomen maar absoluut noodzakelijke
beslissingen, twee jaar geleden.
Ik verhuisde mijn vrouw, Toos, vanuit Almere, naar de Zevenster in
Zevenhuizen. Dat was nodig en moeilijk. Dank zij de hulp en
ondersteuning van velen, in het bijzonder Nico en Inge, was ik niet
alleen. Vandaar “Non Solus””
Koester de herinnering ook als het een moeilijke was.
Nicolaas Overbeeke
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