
Klik op cover

abonnementen | shop  
magazine | nieuwsbrief 

actueel
 

ContactShopServiceTip?KortingMobielNieuws Prive Telesport Financieel OverGeld Vrouw Reizen Auto Culinair Video

 
 

Psyche & Relatie Mode & Beauty Gezond Leven Praat mee In Beweging Video Afslanken Man zoekt vrouw

Naar Actueel 

Naar Psyche en Relatie 

Naar Gezond leven 

Naar Mode & Beauty 

Naar Columns 

"Papa van het jaar"  

"Vrouwen zijn nodig aan top 

politie"  

Hoe gebruik ik mijn 

wonderdoekje?  

‘Ik verzweeg mijn celstraf’  

Kinderen vinden radio niet 

ouderwets  

Stellen hebben na vier jaar de 

beste...  

"Ik dacht altijd dat er beesten 

onder mijn...  

Helft van de vrouwen liegt 

tegen de dokter  

Eenvijfde singles heeft last 

van ongewenste...  

Winkeldiefstal populair onder 

vrouwen  

UMC Utrecht biedt kind met 

eczeem digitale...  

keukenkraan viezer dan toilet  

Klaar voor een slippertje?  

Twijfel over gezonde 

kindervoeding  

Het hart is 5 jaar ouder dan 

wijzelf  

Zwarte raven en hoefijzers op 

hoeden?  

Een jurk voor iedereen  

"Mijn hoed valt hierbij 

absoluut in het niet"  

"Ik ga naar Ascot, de 

beroemde hoedenparade"  

Bladen maken modellen dikker  

Prettige werksfeer  

De hakkentest van Dallas  

Hotpants  

Smoezen  

De paaz  

Actueel RSS

Psyche en Relatie RSS

Gezond leven RSS

Mode & Beauty RSS

Columns RSS

wo 17 jun 2009, 06:30 

 

Gerelateerde 
artikelen  

"De bijtende 
dialogen en 
sarcasme zie ik wel 
zitten" 
Elke week kijken we 
mee in...  

"Ik breng het liefst 
tijd door in onze 
tuin" 
Elke week kijken we 
mee in...  

"Ongeneeslijk ziek, 
nou en?"  
Elke week kijken we 
mee in...  

Jouw blog hier 
 

Twingly blog zoeken

"Na deze verwenmassage voel ik me een 
echte prinses" 

AMSTERDAM -  Elke week kijken we mee in het leven van een 
interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze 
week is dat de 50-jarige Sandra van Hek. Dat ze de vijftig zou halen, 
had ze twee jaar geleden niet gedacht. Toen kreeg ze te horen dat 
ze een ongeneeslijke vorm van longkanker heeft. Ze schreef het 
boek De Paarse Panda - Ongeneeslijk ziek, nou en? over geluk, 
liefde, levenslust, en optimisme. Dat laatste brokkelt langzaam af 
door de teleurstellingen en het moeten verleggen van haar 
grenzen.  
  
Naam: Sandra van Hek-
Schatteleijn (50)  

Burgelijke staat: getrouwd  

Kinderen: bewust kinderloos  

Beroep: officemanager, maar nu 
een IVA-uitkering  

Favoriete website: 
www.depaarsepanda.nl  

Typisch vrouw: zorgzaamheid  

---------------------------------------------
----------------------------------------  

Dag 4...  

De zon schijnt dus eigenlijk kan 
deze dag al niet meer stuk. Na 
een heerlijk ontbijtje op bed ga ik 
op pad. Van de eigenaresse van 
yogastudio Jnana in Delft mag ik 
weer een uur lang op de 
massagetafel voor een gratis 
behandeling.  

Jeanet kijkt niet op van een bultje 
meer of minder en ik voel me na 
deze verwenmassage dan ook 
als een echte prinses. Zij heeft de 
overtuiging dat zij af en toe iets 
voor iemand moet doen voor 
niets, en daarvoor heeft ze mij 
uitgekozen. Geweldig toch?  

Daarna ga ik naar huis, schrijf 
mijn weblog en dan is het alweer tijd voor mijn volgende date. Een 
vriendin komt me thuis halen en samen rijden we naar de tuin. Ze is bij 
de traiteur geweest en heeft heerlijk geurende broodjes in haar tas. Voor 
we naar de tuin gaan, stap ik in mijn rolstoel en laten we eerst samen 
Pippi, mijn lieve kleine hondje even uit.  

In de tuin is het zoals altijd heerlijk, en we 
genieten dan ook van de zon, de schaduw, de 
prachtig bloeiende bloemen en de kwakende 
kikkers. Eind van de middag verwacht ik een 
vriend die ik al zeven jaar niet heb gezien. 

Je kent dat wel, hij woont niet in de buurt, kreeg 
een vriendin en later twee kinderen, én hij heeft 
een nogal drukke hobby. Hij weet sinds kort dat 
ik ernstig ziek ben en komt vandaag dus naar 
de tuin.  

Hij heeft geluk want we zijn van plan om de 
barbecue weer eens aan te steken. Kunnen we 
tijdens het eten een beetje bijpraten. Mijn man 
komt na zijn werk ook naar de tuin; ik hoop iets 
eerder dan normaal. Gisteren heb ik al 

biologisch vlees gehaald dus wij gaan heerlijk smullen!  

------------------------------------------------------------------------------  

Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De 
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.  
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