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Inleiding

Ik draag dit boek op aan mijn muze, mijn liefde van mijn leven. Jon-

Mattijs, ik dank je voor de liefde die jij mij de afgelopen 4 jaar hebt 

gegeven. Zonder jou had ik dit niet kunnen doen. Om mijn 

inspiratiebron te zijn tijdens het schrijven van het boek en mijn 

motivatie. Een boek schrijven was een wens die al zeer lang in mijn 

hoofd zat maar dan nu eindelijk uit komt. Ja, waar gaat dit boek nou 

eigenlijk over? 22 jaar lang is mijn leven een rollercoaster geweest 

van evenementen. Waarbij ik hoogte-en-dieptepunten heb bereikt. 

Na lang wikken en wegen besloot ik dit toch op te schrijven. Mijn 

leven is nog lang niet afgelopen, (tenminste dat hoop ik, dat ik nog 

oud, gezond en knap mag worden... Oké, tenminste oud en gezond). 

Maar mijn leven is al wel een wijze les geweest. En als leergierig 

persoon wil ik die les graag doorgeven. Vandaar dat ik in de komende 

bladzijdes mijn leven ga vertellen en strip ik het hierbij in diverse 

hoofdstukken waar ik diep op mijn hoogte-en diepte punten in ga. 

Vanwege privacy redenen gebruik ik gelieve geen namen voor 

personen. Ik probeer echt niemand naar beneden te halen, ik wil mijn 

visie delen met de wereld op de manier hoe ik het heb gezien en 

beleefd.  In ieder geval bedankt voor jou tijd en aandacht om dit boek 

te lezen. Blijf alstublieft nooit zitten met problemen maar probeer er 

hulp voor te zoeken. Erover praten helpt jou maar ook andere.

Carpe Diem.


