
IK WENS JE VOOR 2015 – EEN JAAR VOL VRIENDSCHAP , ALS EEN BLOEM DIE DE KOUDSTE DAGEN 

TROTSEERT 

Enkele bloemen wens ik jullie die het leven wat moeten helpen dragen ;  

- Één voor een goede gezondheid 

- Één  voor wat gezelligheid in ons leven 

- Één voor wat geluk in alles wat ons mag overkomen 

- Één om zich omringd te voelen  door  je gezin en familie 

- Één  voor het aanvoelen dat eerlijkheid, de rechte  weg is  tot vertrouwen en  samenwerken 

- Één voor je echte vrienden , die als zij U een hand reiken , eigenlijk uw hart aanraken, want 

op het pad van de vriendschap bloeien de mooiste bloemen van verdraagzaamheid – 

hulpvaardigheid en vertrouwen, want vrienden en familie brengen zon in je leven, waardoor 

je zelf verwarmt wordt 

- Vriendschap is als gezondheid, de waarde is zelden geweten, tot je het verloren hebt. 

 

IK HOOP OOK DAT JE EEN KLEIN VERBANDDOOSJE STEEDS BIJ U HOUDT MET DAARIN EEN : 

 

- Een ELASTIEKJE ; om niet te vergeten flexibel te zijn als mensen of dingen niet zijn zoals wij ze 

willen 

-  Een VERBAND : om gekwetste gevoelens te genezen, zowel die van ons of de medemens 

- Een POTLOOD ; om  al het goede dat ons elke dag overkomt te bewaren en te noteren 

- Een DRAAD : om de mensen die echt belangrijk zijn in ons leven, aan ons te binden 

- Een GOM om niet te vergeten dat elk van ons fouten maakt en dat we de gelegenheid 

hebben om die uit te vegen 

- Een KUS VAN CHOCOLADE : om ons te herinneren dat we elke dag behoefte hebben aan een 

zoen, een liefkozing en een teder woord 

- En EEN ZAKJE THEE : zodat we op het eind van de dag kunnen tot rust komen – ontspannen 

en nadenken, ook dat we voor GOD moeten  buigen omdat HIJ groot is , maar dat we  ook 

voor een KIND moeten buigen omdat HIJ of ZIJ klein is 

VERDER  WENS IK NOG VOOR 2015 

- Vrienden die wat licht brengen in momenten van duisternis en zorgen 

- Warmte in kille dagen, en wat rust te midden in je druk bestaan 

- Een plaats om bij regen en storm te schuilen  

- Hoop op een blijvend uitzicht op de dag van morgen 

Maar vooral zoals een Moeder tegen haar kind vroeg , wat is het belangrijkste aan ons lichaam? 

Waarop het kind antwoordde : 

- OREN- GELUID?  Ja zij Moeder maar toch blijven veel mensen doof 

- OGEN –HET ZICHT MOEDER? Kan zijn zij moeder , maar nog niet gans juist,want veel mensen 

zijn ziende blind 

- Moeder antwoordde ; het belangrijkste zijn je SCHOUDERS .Omdat ons hoofd daarop rust 

vroeg haar kind? 



- Niet alleen dit zij de Moeder :de schouders ondersteunen het hoofd van een kind – een 

vriend  een familielid   en vele mensen , als ze eens willen wenen en getroost worden, want 

iedereen heeft af en toe eens nood aan een schouder om uit huilen. 

- En op ogenblik ontdekte  ook ik  wat het belangrijkste is in ons leven, omdat ikzelf op dat 

ogenblik een schouder nodig had om uit te huilen. 

Welke weg je in 2015  ook opgaat, hoop ik dat je een schouder vindt om op te rusten en je tranen te 

laten vloeien  ja ook zelfs in goede momenten van Vreugde – Vriendschap – Gezondheid en Familiaal 

geluk 

 

ALS IEDER MENS  EEN ANDER ZOU PROBEREN GELUKKIG TE MAKEN, DAN ZOU DE HELE WERELD 

GELUKKIG WORDEN 

 

Guido en Lucienne hoste-verweirder – viooltjesweg , 3 , veurne 
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