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Er fonkelen warme lichtjes door de woonkamer. Een groene 
geur danst op Loreena mckennitt’s hemelse tonen. Leon is 
verdiept in Stilton. Kamiel ligt hoperop in dromenland en 
Lore geniet van haar stiltemoment.

Het is 5 december 2015. Onder een prachtige sterrenhemel 

tovert Sinterklaas duizenden slapertjes een glimlach op 

hun gezicht. Ik geniet mee maar deze maanden zullen 

waarschijnlijk nooit meer zijn wat ze ooit waren. 

Ik sluit mijn ogen, tel tot 7 en ren als een dolle hond tot de 

grond verdwijnt. Ik val van de hoogste top op de hoogste 

berg in het hoogste land … 

Herbeleef … herbekijk.

Een vrije val van 3 jaar die eindeloos lijkt te duren. Eén 

vol verwondering voor dit gekke leven. Bewondering voor 

geliefden rondom mij en dankbaarheid voor alle kansen die 

we kregen.

6 December 2012. Eén telefoontje maakte een eind aan 

een prachtige zwangerschap. Lore was 6 maand zwanger en 

straalde mooier dan het schoonste lichtje ooit had gekund. 

Leon was 4 jaar en een speelse onbezorgde kleuter. Ik was 

30 en workaholic in wording. 

Het was een vrijdag en ik proef nog hoe bittere tranen vol 

ongeloof over mijn wangen rolden. We kregen één weekend 

om alles op een rijtje te zetten. Toen begon de vrouw van 

mijn leven aan een 3 jarige chemische reis. Leukemie was 

haar verdict. 

Leon speelde met driekleurige soldaatjes en begreep op 

zijn manier wat er aan de hand was. Ik stopte met werken 

en ons zorgeloze leven werd een trein vol onbeschrijfbare 

emoties. 

Kamiel werd geboren op 32 weken. Een klein soldaatje in 

een veel te ingewikkelde wereld. 

Hij groeide op in een isolatiekamer. Lore ‘s behandeling werd 

isothermisch afgesloten van de drukke wereld. 

Toen alles stabieler werd, kwam de dood voor de tweede 

keer aandraven. Kamiel was geboren met een herseninfarct 

en kampte met zware epilepsie. Een RSV virus werd zodanig 

gecompliceerd dat een hart-longmachine nodig was om hem 

terug bij ons te brengen. 

In een jong gezin horen geluk en babybytes door huis te 

zweven. Hier werden deze gevoelens onderdrukt door 

kanker en het cynisme over dit leven. Er is een knopje in ons 

hoofd dat een mens op automatische piloot kan zetten. Een 

knopje voor als je met die trein mee moet. Maar we blijven 

mensen, ouders, geliefden. We blijven vaten vol emoties. 

2013 was een jaar dat in ons hart diepe kerven naliet. 

Ontsnappingen aan de dood en zakken vol tranen en 

onzekerheden voor het leven. 

Vandaag zijn we 2015. De trein is wat rustiger gaan rijden. 

Lore’s chemische reis stopte eind augustus. Ze beklom per 

fiets de Mont Ventoux en toont me elke dag opnieuw de zin 

van dit leven. 

Ziekenhuizen lieten diepe indrukken na in ons hart. 

Ze kerfden lijnen op mijn arm die onuitwisbaar zijn. 

Ze tekenden nieuwe paden maar blijven ergens ook 

onafscheidelijk kleven …

Ik rijd enkele keren per week richting Roeselare om 

uiteindelijk Savio binnen te rijden. De zon glijdt met me 

mee. Er hangt rond dit dorpje een warme koepel. 

Drukte verliest hier van geborgenheid. Tijd blijft hier hangen 

op een bankje in de zon.

Ik stap naar Kamiel. Hij zit zoals altijd naast zijn vriendjes in 

zijn buggy. Ik praat wat met de lieve opvoedsters, til hem uit 

z’n stoeltje en daar gaat hij…  Als een dronken speer verkent 

hij deze nieuwe wereld. Elke keer gaan we naar Mars en 

Bram, de paardjes van Hoeve Ter kerst

Alles wat helm draagt is bal. Dus een ruiter is bal. Alles wat 

beest is, is mjam… dus Mars is Mjam. We genieten samen 

van dit wondermoment. Zijn kijk op deze wereld leert ons 

zoveel.

Kleine ontdekkingsreiziger, wat zijn we trots op jou. Wat zijn 

we blij dat jij hier gelukkig mag zijn. Deze kansen zijn van 

onschatbare waarde voor morgen en vandaag. Hier worden 

jouw frustraties gekneed tot prachtige uitdagingen. Hier is 

drukte en prestatie ondergeschikt. Hier is geen tijd om te 

stressen. 

Op jouw tempo gaan we op stap!

Warm hart
Begin dit jaar mocht ik ons verhaal in boekvorm 

brengen. Warm hart werd de titel en er kwam een 

gelijknamige tentoonstelling. 

3 december startte de tentoonstelling “When birds 

came” Een hoopvolle ode aan dit wondermooie leven. 

We verzamelden 24 000 euro en schonken dat aan 3 

goede doelen (Cliniclowns, Zonnedekens en IZ Gent). 

Van het boek zijn nog een 30 tal exemplaren te koop (35 

euro / stuk)

Meer info? www.tomvanryckeghem.com


