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't'om Í-nUn vr^renCtn
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DESIREE (38), "Toen ik een vriendin vertelde dot
mijn schoonmookster ermee stopte, zei ze dot
zij de klus wel wil overnemen. lk weet dot ze het
geld goed kon gebruiken, mqor het voelt niet goed.
Kon ik met goed fotsoen iemond onders vrogen?"

"l-let voelt niet goed

ANDERE
VERSTANDHCUDING
'Als je het door je vriendin loot
doen, krijg je een ondere ver-
stondhouding. Jij goot hoor
vertellen wot ze moet doen, er is
geen tijd om te kletsen of koffie
te drinken en ze zit oon je privé-
spullen. Dot kon je een vriend-
schop kosten."
Netty

GOEDE AFSPRAKEN
"Spreek von tevoren goed of dot
het zokelijk blUft. Het is hoor werk,
j11 betoolt ervoor. Als je liever niet
thuis bent ols zij oon het werk is,

kun je met wekelijkse tokenbriefjes
werken. Dqn kon het toch best?"
Welmoed

WIN/WIN
'te kunt dit ook zien ols iets voor
elkoor doen. J'rj zoekt een schoon-
mqokster, z'rj kon geld gebruiken.
lk zou wel weggoon ols zij komt.
Kom terug ols ze kloor is, don
kunnen jullie doorno somen een
kop koffie drinken. Als je hoor
goed betoolt, kon zoiets primo
uitpokken." Rilono

VRIENDSCHAP
"Het ligt oon je relotie met je
vriendin. Als het niet goed voelt
zou ik het niet doen. Vriend-
schop is belongrijker don je
schone huis. Probeer dot ook
duidelijk te moken. En hoe zou jij
je voelen ols het omgekeerd is?"
Linni

En dit z,egt de deskundige
"Jullie zijn het gewend om
vriendschoppelijk met elkoor
om te goon. Als ze nu bij jou
komt schoonmoken, don komt
er een rol bij en dot is volgens
mij niet wot jij wil. Don zit er
moor één ding op: op een
liefdevolle monier eerlijk zijn.
Dot klinkt gezelliger don het is.

Het is voor veel mensen best
ongemokkelijk om nee te zeg-
gen tegen iemond die ze groog
mogen. Misschien mookt dit
stoppenplon het mokkelijker:
1. Vertel wotjouw gedochten en
gevoelens híerover zijn.
2. Luister goed.
3. Herhool de stoppen L en 2."
Mirello Brok, relotietheropeut,
relotietheropeutm irello brok.n I

Hun lootste reis
Ze ontmoetten elkaar op een dar
direct na de oorlog. Voor mijn va
was het liefde op het eerste gezir
ze hebben elkaar niet meer losg<
Mijn moederwas huisvrouw en;
bezig met handwerken en vrijwi
werk. De buurman zei altijd: "Je r

wel een halfuurtje voor jezelf ner

Dat halfuurtje deed ze met Libel.
las ze Anne-Wil, daarna de rest. I
en ik doen dat precies hetzelfde.
tijdschrift bleef op de deurmat v
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tot eind december zozo. Mijn ou
zijn na een prachtig en rijk leven
op rz december overleden. 's Ocl
overleed mijn vader en 's avonds
moeder hem gevolgd. Zobljzont
hun liefde hen nog steeds verbo
dat ze samen de laatste reis hebl
mogen maken. Ze waren 95 en h
mei nog coronaproof hun zeven
huwelijk gevierd. Lieve ouders, j
liefde was een voorbeeld voor ve

Julliejongste dochter Theo

Í.
LLI

o
z
l
__l

m

Een poorjoor geleden
logen mijn mon en ik bij he

zwembod von een hotel o1

Cyprus. Omdot ik de zonne
brond wos vergeten liep
ik even noor onze komer.

Toen het posje von de deu
weigerde, liet èen schoon,
mookster me binnen met
hoor pos. ln de bodkomer

schrok ik me wild: onze spu
len woren weg! Wot bleek

ik wos een verdieping hogr
uit de lift gestopt.

Willy
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