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Op de valreep van 2019 nog even een berichtje uit het veen!!
We hopen dat jullie allen hele fijne ontspannen kerstdagen hebben gehad…wij
hebben onverwachts fantastische kerstdagen gehad: Ger werd twee dagen voor
Kerst al ontslagen uit het ziekenhuis! Dit hadden we nooit verwacht, hij was drie
dagen voor zijn ontslag nog zo ontzettend ziek dat we hoopten dat Ger met Oud&
Nieuw in ieder geval thuis zou zijn…..maar toen zijn stamcellen eenmaal aan het
werk waren stegen de bloedwaarden zo spectaculair dat hij vervroegd naar huis
mocht. We waren zo dankbaar, we konden ons geluk niet op! Het gaat goed met Ger,
natuurlijk heeft hij nog een lange weg te gaan, maar beter worden doe je het beste
thuis en niet in het ziekenhuis toch?! Ook met mij gaat het goed, ik loop weer als een
kievit en pak de werkzaamheden weer stukje bij beetje op. Nog steeds met hulp van
onze jongens en hun meiden, maar zo langzamerhand bouwen we dit af.

Dus……we hebben er weer zin in!! We willen weer zo graag beginnen met onze
dagelijkse routine, met de weekendopvang van jullie kinderen!! Het plan is om het
tweede weekend als startdatum te houden, zoals gepland was. Een aantal van jullie
had al de planning doorgegeven, die kan dus gewoon blijven staan. We beginnen
rustig aan, en voorlopig zal er nog ieder weekend hulp zijn van één van onze kanjers:
Job, Lisette, Paco, Isa of Luc. Die springen bij waar nodig, heerlijk zulke extra
handen.

Ook hebben we nog heuglijk dierennieuws….half december verraste konijn Janneke
ons met een nestje jongen!! Inmiddels zijn de oogjes open en kunnen we al zien wat
ze er van heeft gemaakt: het is te schattig….5 kleine Jannekes en 1 bruin konijntje, 6
dus in totaal! En ja, in aanloop naar de kerst moest dit het thema worden voor
namen, dus hou je vast, ze hebben de volgende namen gekregen:
Feliz & Navi & Dad & Noël & Natal & Kaledas. Even puzzelen he, waar komen die
namen vandaan?? Ik zal de oplossing onderaan de nieuwsbrief vermelden

Bedankt!
Ook bedanken we jullie middels deze nieuwsbrief voor alle verwarmende reacties,
kaartjes en mailtjes. Het heeft ons echt goed gedaan en draagt bij aan ons herstel!!

Wij wensen jullie een fijne jaarwisseling en een gezond, liefdevol en inspirerend
2020!! Tot volgend jaar……
Groeten van Ger en Marjolein

