
SUIKER



De eerste 

Er is geen beter idee dan een uitgevoerd idee. Al tijden liep ik rond met 
het verlangen om een zine te maken. Het hoefde niet eens heel spec-
taculair te zijn. Elke keer kwam het idee omhoog om vervolgens weer 
achter allerlei andere ideeën, gedachten en verplichtingen geschoven te 
worden. 
Hoe moest ik überhaupt weten hoe ik een zine moest maken? Ik kon 
toch niet in mijn eentje een heel blad vullen en vormgeven? Ik ben al blij 
genoeg dat ik genoeg weet van Word om er iets moois van te maken. En 
hoewel ik graag schrijf, is er niks aan om in mijn eentje zoiets te maken. 
Dus begon ik tweets te sturen. En berichtjes. Wie mee wil doen, mag 
meedoen. Na wat brainstormmailtjes over en weer kwam er een naam, 
een concept en nog meer ideeën. En uiteindelijk staat hij dan op je 
beeldscherm. Dit is SUIKER. 
SUIKER. is een samenwerking tussen verschillende mensen met ver-
schillende levens en verschillende achtergronden. Dit hebben we ge-
meen: we houden van leuke dingen. We houden van inspiratie, goede 
verhalen en mooie plaatjes. We houden van kunst in allerlei vormen. 
En we willen het delen. SUIKER. is voor wie maar wil luisteren. Voor 
een energie-high en een gezonde stofwisseling heb je wel eens een kick 
nodig. 
Er is geen beter idee dan een uitgevoerd idee. En de beste manier om 
een idee uit te voeren is samen met anderen.

Veel lees- en kijkplezier!

Nicole Adriaens
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Daan Kusen

RIP Baard

Vandaag heb ik afscheid genomen van mijn 
baard. Het was wel weer genoeg geweest, de 
goede vriend zat er al sinds september. Van-
daag vond ik dat het wel weer genoeg ge-
weest. Movember en No-shave-November 
daargelaten, want daar deed ik het niet voor, 
was het gewoon luiheid. En het voelde wel 
lekker, nadat de initiële jeuk was verd-
wenen.
Het mooie aan een baard is 
dat je er toch ouder gaat 
uit zien. En dan bedoel 
ik volwassener, niet 
fysiek ouder. Om dat 
laatste te bereiken moet 
je gewoon veel drinken, 
heb ik me laten vertellen.

En hier zit ik dan dus, weer 
eens baardloos. Ik moet zeggen, het is 
een stuk kouder buiten, zonder al dat haar. 
Met baard was het als een extra muts, maar 
dan voor je gezicht. Toen ik vanmorgen een 
stuk aan het wandelen was, voelde het alsof 
ik naakt was. Alsof een extra laag bescherm-
ing tegen de buitenwereld was weggevallen.

Want je hecht je er op de een of andere ma-
nier wel aan. In het begin, als ‘ie nog maar 
kort is, is de jeuk vaak een reden om een 

baard af te scheren. Als je die 
drempel achter je hebt gelaten 
is het groeien van een echte 
BAARD simpel. Gewoon niets 
doen. Af en toe eens bijscheren, 
goed verzorgen en klaar is Kees.

Het mooie aan mijn baard vond 
ik vooral het feit dat hij er 

zat ‘omdat het kon’. Niet 
vanwege (borst)kanker 
of iets anders waar 
baardgroei onmo-
gelijk invloed op kan 
hebben, maar gewoon 
uit oogpunt van ‘laten 

we ’t eens proberen en 
zien hoever we komen’!

Mijn baard is dus weg. Bij elke 
haal met mijn scheermes werd 
hij dunner en dunner. Terwijl hij 
wegspoelde in de wasbak, ver-
mengd met schuim kon je nog 
net zijn laatste woorden opvan-
gen. Woorden die zowel als be-
lofte en als bedreiging opgevat 
kunnen worden: ‘I’ll be back!’

Toen ik vanmorgen 
een stuk aan het wan-
delen was, voelde het 

alsof ik naakt was
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Bungeejumpen, parachutespringen en paragliden zijn 
geen activiteiten voor watjes. Toch is niet iedereen die 
met een parachute om uit een vliegtuig springt of met 
een elastiek om zijn benen van een brug af, op zoek 
naar spanning. Voor sommigen is het een langgekoes-
terde wens om eindelijk eens te ervaren hoe het is om 
te zweven. Bij anderen komt het toevallig op hun pad 
en ze stappen zonder aarzelen in het avontuur.

Ik ben toch zeker niet van suiker
José appel

“Je bouwt het langzaam op. Eerst krijgt je theorieles, 
waarbij je bepaalde handelingen onder de knie moet 
krijgen. Dan oefen je op de vlakke grond met rennen. 
Vervolgens ga je een heuveltje op en je krijgt een para-
chute om van 40 kilo. Op het moment dat je gaat lopen 
komt er lucht in de parachute en dan voel je dat ding al 
trekken. Dat is best wel zwaar, je moet flink doortrek-
ken om de parachute mee te krijgen. Af en toe kom je 
dan een stukje van de grond. Je rent met een plankje 
achter je kont en zodra je omhoog gaat ga je achterover 
hangen en dan zit je”
 
“Ik weet dat ik tegen mezelf zei dat het adembenemend 
was. Maar ik had ook echt even een momentje dat ik 
naar adem moest happen. Het is ontzettend gaaf. Zoals 
de kiwi’s ook wel zeggen, ‘it’s the closest thing to fly-
ing like a bird’. En dat is het ook echt. Een gevoel van 
enorme vrijheid, het is doodstil, je hoort niks. Wat er 
beneden gebeurt daar krijg je niets van mee. Het was 
helaas veel te snel voorbij.”

“Ik dacht dat ik het eng zou vinden, maar dat is het 
niet. Er zit geen snelheid bij paragliden en er is geen 
effect van vallen zoals je bij bungeejumpen en para-
chutespringen wel hebt. De snelheid moet je zelf maken 
en sneller dan je eigen sprint ga je niet. Je valt niet, je 
zweeft langzaam naar beneden.” 

“Ik heb gevlogen als een vogel”
Kitty (26) is niet zo’n thrillseeker, een 
ritje in de achtbaan slaat ze liever over. 
Maar tijdens een jaar backpacken in Aus-
tralië en Nieuw Zeeland wil je je gren-
zen nog wel eens verleggen. Zeker als je 
in  Queenstown, de speeltuin van Nieuw 
Zeeland, bent.

“In Queenstown zijn heel veel activiteiten waar je een 
adrenalinestoot van krijgt zoals bungeejumpen, para-
chutespringen en raften. Ik hou normaal gesproken 
helemaal niet van dat soort dingen. Een tijdlang heb ik 
toch getwijfeld over bungeejumpen, maar toen ik van 
een aantal mensen hoorde dat ze last van hun nek had-
den gekregen na een sprong schrapte ik dat van mijn 
lijstje.”

“Het enige wat ik dan misschien zou durven was para-
gliden. In Queenstown kon je echter alleen met een in-
structeur een tandemvlucht maken. We hoorden van 
iemand dat je in Wanaka een cursus kon volgen van 
twee dagen, waarbij je dan zelfstandig de parachute be-
diende.”
Samen met een vriendin gaf ze zich op voor de cursus 
en toen was het afwachten of de weersomstandigheden 
goed waren. 
“Om te kunnen paragliden moet het warm zijn, want 
warmte veroorzaakt thermiek in de lucht. Als die op-
waartse lucht onder je parachute komt blijf je langer in 
de lucht.” 
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“Ik zeg eigenlijk altijd ja”
Van langzaam naar beneden gaan is geen 
sprake tijdens een bungeejump. Rick (27) 
is echter niet bang uitgevallen en hij zei 
dan ook spontaan ‘ja’ toen een van zijn 
vrienden voorstelde een sprong te maken.

“Met mijn twee beste vrienden was ik op vakantie in 
Star Beach, Griekenland. We daagden elkaar uit, we 
hadden op een fly fish achter een boot gezeten, we 
waren van hoge rotsen gesprongen en hadden quad ge-
reden. Op de laatste dag kwam dat bungeejumpen, het 
was een opwelling. Eén van ons haakte af, dat maakte 
het voor mij nog stoerder om het juist wel te doen. Het 
is ook een soort groepsdruk. Als je dan iedereen ziet 
springen, wil je toch meedoen. In mijn eentje had ik 
het denk ik niet gedaan.”

“Mijn andere vriend ging eerst. Daar was ik wel blij 
mee. Ik wil eerst zien dat anderen iets doen, dan ga ik 
ook. Toen hij beneden was zei hij heel serieus tegen 
me dat ik van het uitzicht moest genieten en dan naar 
beneden moest kijken om te zien hoe mooi de zee was. 
Ik deed dat ook en zag allemaal puntige rotsen waar de 
golven tegenaan kwamen. Het was ineens een heel raar 
idee om daar naartoe te springen. Ergens vanbinnen zei 
een stemmetje, ‘het is niet goed wat je hier gaat doen’.”

“’Are you ready?’, vroeg de begeleider van het bun-

geejumpen. ‘I was born ready’, zei ik en nam een aan-
loopje om te springen. Het ging niet bewust maar mijn 
handen grepen automatisch de reling vast en ik sprong 
niet in één keer. Vreemd hoe je lichaam toch instinctief 
zegt dat je het niet moet doen. De begeleider begon af 
te tellen. Ik ben toch zeker niet van suiker, dacht ik en 
bij twee sprong ik. Op het moment dat je loslaat en 
naar beneden gaat, dan is de angst al weg. Ik had mijn 
armen wijd, maar op het punt waarop je begint af te 
remmen en de rotsen op je af ziet komen strek je toch 
in een reflex je armen voor je uit.”

“Ik ben niet zo vaak bang voor dingen en achteraf denk 
ik dan, dat was niet zo slim. Je weet niet hoe je reageert 
in bepaalde situaties. Ik heb bijvoorbeeld altijd gedacht 
dat ik, als ik een inbreker zou horen, op mijn kamer 
zou blijven, maar toen het zover was sprong ik op zijn 
nek. Het bleek mijn vader te zijn. Ik heb er eerder niet 
over nagedacht, maar na het bungeejumpen staat nu 
parachutespringen op mijn verlanglijstje. Ik ben heel 
benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren als ik uit een 
vliegtuig spring.”
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“Het zweven boven alles is 
geweldig”
Chris (32) weet inmiddels hoe het is om 
uit een vliegtuig te springen. Al jaren 
droomde hij over vliegen en in de lucht 
zijn. Een paar jaar geleden besloot hij dat 
het tijd werd om te ervaren hoe het is om 
echt te zweven. Hij ging naar Texel om 
een parachutesprong te maken.

“Ik had geen moment het idee dat ik parachutespring-
en eng zou vinden. Het was iets waar ik al lange tijd 
naar uitkeek. Ik wilde weten hoe het was om te zwe-
ven. Op Texel maakte ik een tandemsprong, samen 
met een ervaren parachutist. Met zes koppels gingen 
we in een klein vrachtvliegtuig de lucht in. Omdat ik 
nogal groot ben had ik een klein kereltje op mijn rug, 
anders houdt de parachute het niet.”

“Er kwam wat spanning toen de deur van het vlieg-
tuig openging. Jeetje ik ga nu echt uit een vliegtuig 
springen, dacht ik. Ik werd een beetje zenuwachtig. 
Seconden duren erg lang in dat soort situaties. Met 
mijn benen zat ik over de rand van het vliegtuig, alsof 
je op een schommel zit. Ik keek naar beneden, maar 
mijn medespringer zei dat ik mijn hoofd naar achteren 
moest houden. Je hebt de drang om te overleven, als je 
heel bewust kijkt dan is het moeilijk om te springen.” 

“We schoven stukje bij beetje verder over de rand en 

na een laatste duw vielen uit het vliegtuig, dat ging 
nog best hard. We vielen ongeveer 60 seconden, toen 
ging de parachute open en begon het zweven. Dat was 
prachtig, de stilte in de lucht, alleen wind en verder 
helemaal niets. Ik zag in het begin wat contouren 
en kleuren beneden, langzaam werd het steeds gede-
tailleerder. Dat zweven voelt trouwens heerlijk. Je hebt 
het gevoel dat je buiten alles staat. Het helpt je goed 
om te relativeren. Het leven speelt zich daar beneden 
af, maar je maakt er geen deel van uit. Op een gegeven 
moment zag ik heel in de verte superklein wat auto’s en 
beweging. Toen we wat lager kwamen werd het span-
nender vanwege de landing. Hoe ga je landen en waar 
ga je terechtkomen?” 

“Ik heb ondertussen ook vlieglessen genomen, dat is 
goedkoper dan het maken van een parachutesprong. 
Zelf vliegen is echt geweldig. Maar het staat heel hoog 
op mijn lijstje om nog een keer een sprong te maken. 
De echte sprong vind ik niet zo interessant, het zweven 
boven alles is geweldig.”
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Speldenprikjes
nicole aDriaens

Ik was geobsedeerd door de woorden die ik niet zei. Wanneer er zich een moment voordeed 
waarop ik me had moeten uitspreken, al was het maar iets kleins, zoiets als “volgens 
mij was ik aan de beurt”, hield ik mijn mond dicht en werden de woorden 
die ik had willen zeggen eeuwig van mij alleen. Ik kon ze ophalen wan-
neer ik wilde, alsof ze getatoeëerd stonden op de binnenkant van 
mijn hersenpan. Sommige onuitgesproken woorden deden me 
pijn, die woorden stonden voor een gemiste kans, “ik hou van 
je” bijvoorbeeld, of “ga niet weg”. Anderen waren in mijn hoofd 
opgesloten en ik was blij dat ik ze daar veilig had gehouden. Ik 
schreef ze niet op, uit angst dat iemand ze zou vinden en zou 
weten in welke situaties ze gezegd hadden moeten worden. De 
woorden die ik voor mezelf hield zeiden meer over me dan de 
woorden die ik deelde met de wereld.
Ik overdacht dit alles terwijl ik stond te wachten op de bus met als 
enige licht de knipperende lamp van een lantaarnpaal. Het nadeel van 
een feestje is de altijd allesoverheersende en onvermijdelijke stilte achteraf 
en op dat moment werd ik daar meer dan ooit mee geconfronteerd. Wanneer het groenige 
licht uitviel, stond ik in het donker. Het was stil, zo stil dat ik me plotseling bewust werd van 
het krakende geluid in mijn oren wanneer ik slikte. Ik raakte er zo door gefascineerd dat ik na 
een tijdje geen speeksel meer in mijn mond over had en mijn tong aanvoelde als een goedkope 
spons. Af en toe raasde er een auto langs en werd ik teruggesleurd naar de eenzame realiteit, 
waarin mijn woorden nog steeds in mijn keel hingen en niemand in de wijde omgeving mijn 
naam kende.
“Je bent dronken”, zei het bushokje.
Ik draaide me om en er stond een jongen. Hij hield zijn handen in zijn zakken en leunde tegen 
een poster van Daphne Dekkers die een of ander haarproduct aanprijsde. Zijn knie zat net 
voor haar voortanden, waardoor het leek alsof ze een zwerver was met uitzonderlijk mooi haar.
“Je laat me verdomme schrikken, klootzak, wie denk je wel dat je bent”, wilde ik zeggen.
“Wie ben je?”, zei ik. 
“Iemand die wacht op de bus, net als jij.”
Hij had een moordenaar kunnen zijn. Een verkrachter. Ik kon ontvoerd worden en niemand 
zou het ooit weten, zo stil was het om ons heen. Hij vroeg of ik een aansteker had. Ik gaf het 
hem.
“Dan heb je vast ook wel een sigaret”, zei hij. Hij glimlachte erbij, zo’n arrogante grijns van 
iemand die wist dat hij aantrekkelijk was. 
“Ik heb er nog maar één”, zei ik, “maar we kunnen die wel delen.”
De rook kringelde omhoog, magisch en kankerverwekkend als het was. We keken het een tijdje 
na. Ik nam een trekje en gaf de sigaret aan hem. Hij pakte het aan en staarde naar me.
“Je lijkt op mijn ex-vriendin”, zei hij.
“Oh. Je ex?”
“Ja, ze is nu dood.”
“Wat?”

“Je bent dronken”, 
zei het bushokje.
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Hij zei even niets, tot hij zag dat ik langzaam maar zeker van hem vandaan stapte.
“Maar daar had ik niks mee te maken”, zei hij vlug. “Het was een auto-ongeluk. Ik was er niet 
bij.”
Ik voelde in mijn broekzak en tikte alvast 112 in op mijn telefoon. De jongen merkte het niet, 
hij staarde weer omhoog.
“Het is een heldere nacht”, zei hij. “Je kunt de sterren goed zien.”
Ik keek op. De hemel zag eruit als de speldenprikjes die ik vroeger in een kijkdoos maakte. 
Misschien zaten we wel in een kijkdoos, dacht ik, en had God de speldenprikjes gemaakt. 
“Weet je wat het is met de sterren?”zei hij. “De meeste ervan zie je pas als je een langere tijd 
staart. Het is alsof ze zich alleen onthullen aan de meest toegewijde aanschouwer van de hemel.”
“Hoe lang moet je staren om ze allemaal te zien”, vroeg ik.
Hij haalde zijn schouders op. “Seconden, uren, dagen. Wie heeft lang genoeg gekeken om dat 
te ontdekken?”
“Zou God ons zien, denk je?” zei ik.
Hij snoof. “Waarom zou hij kijken naar een stel dronken jongeren bij een bushalte? Hij heeft 
wel betere dingen te doen.”
Hij had vast gelijk. Ineens voelde ik me heel klein en naïef. Hij moest vast denken dat ik dom 
was, zo iemand die niets wist van de wereld en nooit pijn had. Hij zag mijn woorden niet.
“Ik geloof niet in God”, zei ik om het beter te maken.
“Waarom niet?”, zei hij, nog steeds omhoog kijkend.

“Waarom wel? Het is een verzinsel van mensen die niet durven te zien dat 
we alleen zijn en het zelf moeten doen.”

“Is dat verkeerd?”
“Wat?”
“Het geloven in iets wat groter is dan jijzelf. Het klinkt best 
tof.”
“Het klinkt als een poppentheater voor volwassenen.”
“Vermakelijk”, zei hij.
“Houd toch je bek”, zei ik, “houd toch je bek, met je filoso-

fische gezever. Wat kan mij het nou allemaal schelen. Dit is al-
lemaal slap gelul. Je weet niet waar je het over hebt. Je weet hele-

maal niks. Je bent verdomme gewoon een sukkel die niet eens het 
geld heeft om zijn eigen sigaretten te kopen. Flikker toch op!”

Maar ik zei niks. Al die woorden hoopten zich op in mijn brein, langs mijn 
stembanden, ze hingen aan de sigaret die ik net in mijn mond vastklemde om maar niets te 
kunnen zeggen. 
Ik wilde het liefst slapen en niet denken aan dingen die er wel of niet toe deden. Het kon me 
niets schelen of God nuttig was of niet. Het was niet belangrijk. Dat wilde ik zeggen. Ik wilde 
zeggen dat het niets uitmaakte. Alles wat we hadden, alles wat ik had, was dit ene moment, 
waarop het leek alsof het bushokje om ging vallen en de grond golfde en de jongen het enige 
scherpe was wat ik kon zien, ook al wilde ik hem niet zien. Maakte het uit? Maakte iets wel uit? 
In een paar minuten was hij weg en over een tijdje zou ik dood zijn en wist niemand meer van 

 

Maakte het uit? 
Maakte iets wel 

uit?

->
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Waarom kon God me 
niets schelen, maar mijn 
onuitgesproken woorden 

wel? 

deze ontmoeting, dit gesprek, deze gedachten die 
ik had. Het deed er niet toe wat hij zei, net zo 
min als het ertoe deed of ik snel genoeg kon sla-
pen voor ik mijn bed onder ging kotsen.
Ik had het op dat moment allemaal kunnen zeg-
gen, maar ik kon het niet. Zodra die woorden 

mijn mond zouden verlaten, wist ik dat ze zich 
zouden omvormen tot zinnen die ik helemaal nooit 

zo had bedoeld. Hij had het vast verkeerd begrepen 
en ik had me nog dommer gevoeld dan ik al deed. 

De jongen vroeg me hoe lang ik wachtte op de bus.
“Twintig minuten”, zei ik.

“Hoe lang moet je nog wachten?”
“Tot de bus er is. Ik weet niet hoe lang dat duurt hier.”     
Hij grijnsde weer. “Misschien sta je hier morgenochtend nog.”  
Ik haalde mijn schouders op en voelde de alcohol in mijn bloed meedeinen. Ik werd misselijk 
van elke beweging en mijn gedachten gingen maar door.
Waarom kon God me niets schelen, maar mijn onuitgesproken woorden wel? De jongen zou 
ze sneller vergeten dan ik, hij zou morgen wakker worden met een kater en een vage herinner-
ing hebben van een meisje met een sigaret. Ik was niemand voor hem. Ik was niemand voor wie 
dan ook. Waarom zou ik mijn woorden binnenhouden, als het toch niemand wat kon schelen? 
Ik overdacht alles wat ik ooit niet had gezegd, alles wat ik had ingehouden en waar niemand 
van wist. Het waren dode woorden. Ze waren dood zoals twee minuten geleden dood was. Het 
bestond simpelweg niet meer. En ik stond te twijfelen of ik ze had moeten uitspreken. Ik stond 
aan het graf te ruziën met een lijk. Mijn hoofd begon zeer te doen.
In de verte doemden de koplampen van de bus op. Ik doofde de sigaret op de grond en haalde 
mijn vinger van het groene knopje op mijn telefoon. De jongen wees naar het licht. 
“Is dat je bus?”
Ik knikte.
“Dan moeten we afscheid nemen”, zei hij.
“Waarom?”
Hij wees ergens heen – ik zag alleen zijn gezicht, vaag en dubbel. “Ik woon daarachter”, zei hij. 
“Ik kwam alleen hier staan om je gezelschap te houden.”
“Oh”, zei ik.
“Je vindt me nu vast raar.”
“Een beetje.”
Hij keek naar de grond.
“Maar toch bedankt”, zei ik. Ik stak mijn hand uit, maar hij had zich al omgedraaid. De bus 
stopte naast me, de deuren zwaaiden open. Het licht prikte in mijn ogen en terwijl het geluid 
van de motor in mijn hoofd aanvoelde als een motorslag, werd het stil in mijn gedachten. De 
woorden waren stil.
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There is no passion to be found playing small - in settling for a life 
that is less than the one you are capable of living.
Nelson Mandela
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Thee uit eigen tuin
lotte Boon

Paardenbloem
Deze welbekende gele bloem is meer dan alleen on-

kruid. Paardenbloem werdt in de middeleeuwen al 
gebruikt voor leverkwalen en oogproblemen zoals 
branderige en vermoeide ogen. Op emotioneel 
gebied helpt paardenbloem een balans te vinden 
tussen doorzetten en uitrusten. De groene blaadjes 
kun je in een salade doen en samen met de bloe-
men vormen ze een reinigende thee. Hou je niet 

zo van thee? Dan is de gedroogde wortel van de 
paardenbloem misschien iets voor jou, het is namelijk 

een goed alternatief voor koffie. Wat heet water erover en  
  klaar!

Rode klaver
Rode klaver met zijn paarse bloemen en groene blaadjes is 
het oudste en meest bekende symbool voor geluk. Heb-
ben we niet allemaal ooit gezocht naar een klavertje vier? 
Fysiek gezien kan rode klaver overgangsverschijnselen
zoals overmatig transpireren, opvliegers en slaap-
stoornissen verminderen. Verder helpt rode klaver om 
het vuur in jou in balans te brengen en tevreden te 
zijn met wat je hebt. Een stuk of 6-8 bloemen maken 
een lekkere thee of pluk de paars-rode bloemblaadjes en 
meng ze door de sla!

We kennen allemaal de klassieke zakjes earl grey, rooibos en groene thee 
wel. Tegenwoordig is vers de nieuwe trend en is er in bijna elke lunchroom 
wel verse muntthee te krijgen. Maar wist je dat er nog veel meer planten 
zijn waar je lekkere en gezonde thee van kunt zetten? Naast het feit dat het 
natuurlijk vers is en er geen smaakmakers doorheen zitten, kunnen deze 
planten een heilzame werking op ons hebben. Hieronder drie planten uit 
eigen tuin waar je verse kruidenthee van kunt zetten en hoe deze thee jouw 
ondersteunt in je fysieke en emotionele gezondheid.
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Brandnetel
Dit prikkende onkruid is meer dan alleen een ongewenste 

tuingast. Brandnetel, mits we weten hoe we het moeten 
plukken, kan een helende werking op ons hebben. 
Brandnetel werkt bloedzuiverend en vermindert aller-
gieën zoals hooikoorts en astma. Emotioneel gezien 
helpt dit kruid om je gevoelens op een volwassen ma-
nier te uiten en kalmeert je irritaties en prikkelbaar-
heden. De jonge brandneteltoppen (lichter groen dan 

de oudere takken) prikken niet en naast een lekkere 
kop thee kunnen ze zelfs gegeten worden als spinazie in 

bijvoorbeeld pasta.

Pluk de dag!
Natuurlijk zijn er nog veel meer planten uit eigen tuin die je in je thee kunt verwerken. Je 
kunt zelfs een schijfje citroen of appel erbij doen. Of kies voor kruiden als basillicum of ka-
neel om een lekker kruidig smaakje te geven aan je thee. Als je een rondje maakt in je tuin 
of het bos check dan wel even of de planten die je hebt uitgekozen niet giftig zijn voordat 
je je zelf gebrouwde thee drinkt. Niet alles uit de natuur is goed voor ons. Als je niet zeker 
weet of het giftig is, neem dan het zekere voor het onzekere en experimenteer met planten, 
kruiden en vruchten waarvan je wel weet dat je ze kunt drinken!
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Wat wil je nou
nicole aDriaens

je het goed, is je studie geen straf, gaat je sociale leven 
prima. En toch kun je het gevoel niet van je afschudden 
dat er iets mis is, dat je de verkeerde kant op gaat of dat 
je niet eens weet welke kant waar is. 
Onze generatie wordt vaak verweten dat we te lang blij-
ven hangen in onze jeugd. We zijn de Peter Pan 
generatie, die langer bij hun ouders blijft wonen en niet 
zo snel overgaat in volwassenheid als de voorgaande 
generaties. We zijn passief, apathisch, we geven ner-
gens meer om behalve onze eigen hedonistische lev-

ensgewoonten. Tegelijkertijd gaat alles om het 
opbouwen van je CV, het kiezen van een 

specialisatie in welk veld dan ook, en 
toekomstdromen.
Misschien komt al die verwarring 
wel doordat we gedwongen worden 
te denken aan een baan terwijl we 
eerder op zoek zijn naar een manier 
van leven. We willen vrij zijn, daar is 

geen beroep aan gebonden.  
“Maar wat wil je nou echt?”, vraag ik 

aan een vriendin die net heeft beschreven 
hoe ze zich verloren voelt tussen wat ieder-

een om haar heen van haar verwacht. Ze haalt 
haar schouders op.
“Ik weet het niet”, zegt ze. “Ik wil gewoon leven. Iets 
van de wereld zien. En dingen meemaken. Ik weet niet 
wat voor een beroep ik wil, dat maakt me soms niet eens 
uit. Ik wil gewoon zijn.”
En zo voer ik meer gesprekken met vrienden. Het doet 
me afvragen of onze gesprekken niet langs elkaar lopen. 
Terwijl familieleden ons nieuwsgierig ondervragen wat 
we allemaal willen worden, zijn wij bezig met wie we 
willen zijn. 
Misschien zijn we niet in de war omdat we ons afzijdig 
houden van de keuzes. We zijn juist heel erg bezig wat 
we willen. We kijken echter niet naar ons carrièrepad, 
maar naar ons levenspad. Misschien zijn we allemaal zo 
verdwaald omdat we aan de verkeerde kant van de weg 
lopen.

Het helpt ook 
niet dat wij, de zelf-

benoemde slachtoffers 
van deze identiteitscrisis, 
constant gebombardeerd 
worden met vragen over 

wat we willen doen.

Iedereen die ik ken bevindt zich op dit moment in een 
soort limbo van verwarring en besluiteloosheid. Ik ken 
niemand die niet gewoon weg wil: weg van al deze ‘ver-
plichtingen’ van studies en werk en alles wat daarmee 
te maken heeft. Ik vraag me af of dat het altijd zo is 
bij twintigers, of het een generatieprobleem is, of dat 
het gewoon toevallig voorkomt bij mensen zoals ik. Het 
zijn mijn vrienden, dus misschien komt het gewoon 
omdat we in bepaalde opzichten op elkaar lijken. Maar 
ik zie het bij zoveel mensen. We proberen allemaal heel 
nonchalant te zijn wanneer we verontschul-
digend glimlachen en zeggen dat we “niet 
echt weten” wat we na onze studies wil-
len doen, maar onderhuids blijven 
twijfels krioelen en jeuken.
Het begrip ‘quarterlife crisis’ is niet 
nieuw. Er zijn genoeg boeken en 
artikelen die claimen het antwoord 
te weten op de grote vragen die zich 
aandienen rond je twintigste en die 
tot in je dertiger jaren kunnen aan-
houden. Het helpt ook niet dat wij, de 
zelfbenoemde slachtoffers van deze identit-
eitscrisis, constant gebombardeerd worden met 
vragen over wat we willen doen. Hoe vaker het ons 
gevraagd wordt, hoe groter en dikker gedrukt het in 
onze hoofden staat. Het is belangrijk om te weten wat 
je wilt, en dan ook nog eens meteen. 
Het leven heeft geen draaiboek en geen algemene regels, 
maar onbewust volgen we de normen die we hebben 
meegekregen van onze ouders, leraren en leeftijdsgeno-
ten. Eerst rond je de middelbare school af, daarna kies 
je een studie, studeer je af en begin je aan een carrière.
Maar ergens lijkt er iets mis te gaan. Je plant je hele 
leven al dat je verder gaat leren en wanneer die tijd dan 
aanbreekt, is het ineens windstil en word je gedwongen 
na te denken over waar je nou precies mee bezig bent. 
“Wil ik dit wel?”, is een gedachte waar je jezelf op be-
gint te betrappen. “Is dit de kant die ik met mijn leven 
op wil?”  Er is in principe niks mis. Waarschijnlijk doe 
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Engelen
lotte Boon

Engel is een wereldwijd concept. Een van de eerste ver-
schijningen van een engelachtig wezen in geschriften 
was al in de tijd van Babylonïe, 10.000 jaar voor Chris-
tus. Cherubs, zoals ze destijds werden genoemd waren 
samengesteld uit leeuw, vogel en mens en zouden onheil 
afwenden. Er is een vermoeden dat in die tijd de Joden 
bekend waren geraakt met dit concept en het hebben 
overgenomen in de Tenach, die heeft geleidt tot het 
oude Testament van de Bijbel en daarmee de engelen in 
de Bijbel. Naast het Joden- en Christendom wordt ook 
in de koran geschreven over engelen.

Taken die engelen volgens de Tenach, Bijbel en Koran 
zouden hebben zijn onder andere:
- Het brengen van boodschappen
- Aanbidders en strijders van God
- Het helpen van mensen

Ook in andere religies zoals het hindoeïsme worden 
wezens beschreven die overeenkomsten tonen met 
engelen, genaamd deva’s. Deva is de naam voor God in 
het hindoeïsme waarbij er meerdere rangordes zijn. De 
Deva’s met een lagere rangordes hebben wat weg van de 
engelen uit de Bijbel. 

In de stroming New Age word er ook over engelen 
gesproken. Aartsengelen en beschermengelen worden 
genoemd naast de ‘gewone’ engelen. Aartsengelen zijn 
als het ware de chefs van alle engelen. De bekendste zijn 
Michaël, Gabriël, Raphaël en Uriël.
Beschermengelen zijn engelen die een specifiek persoon 
begeleid en beschermt. Volgens deze theorie zou ieder 
van ons een eigen beschermengel hebben.
Er word bij deze stroming ook gesproken over contact 
met Engelen, in de vorm van kleine signalen, beelden 
en stemmen die mensen zouden kunnen helpen in hun 
leven.

Marie Claire van der Bruggen heeft zelf contact gehad 
met engelen en heeft hier een boek over geschreven. 
Op de volgende pagina’s staat een verkort hoofdstuk uit 
haar boek Zielsgelukkig – Her-inneren wie je bent wat 
Marie Claire speciaal voor SUIKER iets heeft aange-
past. Als dit hoofdstuk je aanspreekt kun je haar web-
site bezoeken op www.zielsgelukkig.nu, daar zijn haar 
boeken op te bestellen.
Naast een boek over haar contact met Engelen heeft ze 
ook een boek geschreven over leven na de dood, Het 
sprookje van de dood, en over haar contact met haar 
overleden vader, De dag waarop mijn vader een Engel 
werd. 

Ontmoeting met een Engel
Ik had al een paar uur in het bos rondgewandeld toen 
ik bij een mooie vijver kwam. Ik zag een houten bankje 
staan en besloot even te gaan zitten en uit te rusten. 
Het zonnetje scheen lekker. Ik sloot mijn ogen en liet 
mijn gezicht erdoor verwarmen. Het voelde heerlijk en 
ik werd er een beetje loom van. Opeens voelde ik dat 
er iemand naast me zat. Wat raar, dacht ik, ik heb hele-
maal niemand aan horen komen. Ik opende mijn ogen 
en keek opzij. Naast mij zat een lieve, oude dame die 
mij glimlachend aankeek.
‘Ben je lekker van de zon aan het genieten?’, vroeg de 
dame. ‘Jazeker, het is hier een heerlijke plek. Ik heb net 
een paar uurtjes gewandeld en zat even uit te rusten’, 
antwoordde ik. ‘Maar zit u hier eigenlijk al lang? Ik 
heb u helemaal niet aan horen komen.’ ‘Nee hoor, ik 
zit er net en kan heel stil zijn’, zei de dame met een ge-
heimzinnige lach om haar mond. Ik vond haar wel een 
beetje vreemd en op hetzelfde moment dat ik dit dacht, 
begon de vrouw luid te schateren.
‘Hahaha, ja, dat hoor ik wel vaker!’ Ik keek geschrokken 
op en dacht: heb ik dat nu echt hardop gezegd? Nee 

Als we het over engelen hebben, hebben we veelal een stereotype beeld 
in ons hoofd. Een androgyn wezen in een lichte japon, blonde haren, 
grote vleugels en heldere blauwe ogen, omlijst met een gouden cirkel 
boven het hoofd. Helder en liefdevol, altijd klaar om te helpen. 
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toch zeker! ‘Nee hoor’, zei de oude dame, ‘ik kan ge-
woon je gedachten lezen.’ ‘Dus alles wat ik denk blijft
voor u niet verborgen?’, vroeg ik geschrokken. ‘Ja, 
dat klopt. Maar dat is toch niet erg? Waar ik van-
daan kom is dat heel gewoon hoor. Dat is de manier 
waarop wij met elkaar communiceren en het is wel zo 
handig, kan ik je verzekeren. Maar ik weet ook dat 
het hier niet gebruikelijk is en dat je er een beetje van 
schrikt. Mijn naam is overigens Feline. Ik kan niet 
alleen je gedachten lezen, maar ik weet ook nog 
veel meer van je.’ ‘Hoezo dan, ik ken u 
helemaal niet en ik heb u ook nog 
nooit gezien.’ ‘Nee, maar ik 
ken jou wel en ik ben al een 
hele tijd bij je in de buurt. 
Ik zal je uitleggen wie ik 
ben en wat ik hier kom 
doen, want ik ben echt 
niet zomaar toevallig 
naast je komen zit-
ten.’ Ik keek haar met 
vragende ogen aan en 
wachtte op wat er ko-
men ging.
‘Ik ben eigenlijk een eng-
el die jou komt helpen om 
je leven hier op aarde wat 
aangenamer te maken. Ik weet 
dat jij je steeds meer herinnert van 
wie je werkelijk bent en waar je eigenlijk 
vandaan komt. En hoe jij worstelt met het leven en 
dat jij je hier eigenlijk helemaal niet thuis voelt. Ik 
weet ook dat je daardoor soms ontzettende heimwee 
hebt naar Huis en daar heel verdrietig van wordt. Ik 
ben hier om je te helpen toch van dit leven te ge-
nieten, ondanks je heimwee. Dus hoe je als ziel hier 
op aarde ook ZielsGelukkig kunt zijn, net als Thuis!’
Ik keek Feline sprakeloos aan en voelde dat zij de 
waarheid sprak. Daarom voelde ik net ook zoveel 
liefde voor haar. Het was de herkenning van de ener-
gie van Thuis die natuurlijk om haar heen hing. Alles 
wat Feline mij zojuist verteld had, was precies zoals 
ik me voelde. Even wist ik niet wat ik moest zeggen. 
Toch vond ik het nog een beetje vreemd en ik zei: ‘Je 
zegt wel dat je een engel bent, maar je ziet er eigen-

lijk helemaal niet uit als een engel!’ Feline antwoordde: 
‘Het komt maar zelden voor dat wij echt als onszelf ver-
schijnen en weet je waarom? Omdat de mensen dan niet 
zullen geloven wat ze zien. Ze worden bang of denken 
dat ze gek zijn geworden. Daarom nemen wij meestal 
een menselijke gedaante aan. Daardoor kunnen wij jullie 
beter bereiken. 
Als je bijvoorbeeld een probleem hebt en je komt op 
straat iemand tegen die net datgene tegen je zegt waar-

door jij de oplossing vindt, dan kan het heel goed zijn 
dat je met een engel hebt gesproken. Je hebt 

misschien ook wel de liefde gevoeld en de 
prettige uitstraling van deze persoon. 

En daardoor stond je ook open 
voor advies. Maar als deze zelfde 

engel nu ineens in vol ornaat 
voor je zou staan, dan zou jij je 
een hoedje schrikken en denk-
en dat je het verzint. Dat het 
niet echt is, ook al voelt het 
heel echt. Wat deze engel dan 
tegen je zou zeggen, zou je 
dan misschien niet geloven of 

maar half tot je nemen omdat 
je zo overdonderd bent. Daarom 

verschijnen wij bijna nooit als ons-
zelf, snap je? Wij zijn overal, maar 

vaak dus incognito. Niet omdat we dat 
zelf zo willen, maar simpelweg omdat de 

mens vaak de echte schittering en liefde van ons 
niet aankan of wil. Dus als je in een drukke stad loopt, ga 
er dan maar van uit dat er tussen alle mensen hier en daar 
ook een engel loopt. En als je daarvoor openstaat, dan 
kun je dat ook zien of voelen. Je zult ze dan herkennen. 
Wij kunnen en willen namelijk onze straling en liefde 
nooit helemaal verbergen!’
Ik was er even helemaal stil van en vond het prachtig 
wat ze me vertelde. Ik kende dat wel. Dat je bij bepaalde 
mensen iets speciaals voelt. Het zou dus zomaar kunnen 
dat dit engelen waren. En misschien heb jij dit ook wel 
eens meegemaakt? Denk dan bij de volgende keer dat je 
dit gevoel krijgt, maar eens aan wat ik je hier heb verteld. 
Ik wens je een ZielsGelukkig leven!
Marie-Claire van der Bruggen
www.zielsgelukkig.nu

‘Het komt 
maar zelden voor dat 

wij echt als onszelf ver-
schijnen en weet je waar-
om? Omdat de mensen 
dan niet zullen geloven 

wat ze zien.
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When men and women are able to respect and accept their differences 
then love has a chance to blossom.

John Gray
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Bijna iedereen heeft last van tijdvreters. “Hoe kan ik mijn tijd effectiever 
besteden en meer werk doen in minder tijd?”, vraagt je je af. Veel mensen 
zijn gemakkelijk afgeleid, ze handelen hun e-mail niet effectief af en pro-
beren alles tegelijk te doen. Dan schat je bepaalde klussen ook nog ver-
keerd in en kost het altijd meer tijd dan je dacht of worden onverwachts 
onderbroken door anderen. 

Gelukkig hebben we een aantal tips voor je waardoor je het jezelf wat makkelijker kunt maken. 
Er is natuurlijk wel een beetje discipline en assertiviteit voor nodig.

Tip 1
Zorg voor zo min mogelijk afleiding als je iets af wilt maken. Zet je smartphone uit en sluit je 
mailbox af. Op je werk kun je misschien de deur van je kamer dichtdoen of je meldt je huisge-
noten dat je niet gestoord wilt worden.

Tip 2
Hou in je planning rekening met onverwachte werkzaamheden door er tijd voor te reserveren. 

Tip 3
Lees je e-mail alleen als je ook de tijd hebt om deze te behandelen. Begin je e-mails en ook je 
gesprekken direct met het doel.

Tip 4
Maak onderscheid tussen werkzaamheden die belangrijk zijn en werkzaamheden die haast heb-
ben. Doe soortgelijke taken achter elkaar en pak als eerste aan waar je tegenop ziet.

Tip 5
Bepaal van tevoren je grens en zeg tijdig ‘nee’. Tijdens het accepteren van een taak kun je vaak 
nog onderhandelen en beïnvloeden, achteraf is dat lastiger.

Geniet van je extra tijd!

Meer doen in minder tijd
José appel
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