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Voorwoord door Ennio --- “Vlieg Dan”

Het leven zit vol verrassingen. Eén van die verrassingen in mijn 

leven was mijn ontmoeting met Robin en zijn bijzonder gezin. Ze 

gingen op dat moment door een diep dal. Maar hoeveel verdriet ze 

ook te dragen hadden, ik zag iets in zijn ogen wat ik herkende bij 

mezelf. Een sprankeling in zijn ogen die een lach toverde op mijn 

gezicht. Alsof de zon scheen in zijn tranen, waarin ondanks de pijn, 

toch de schoonheid van het leven weerspiegeld werd. Ik kon het 

niet goed beschrijven maar nu begrijp ik wat ik in zijn ogen zag. Een 

klein woord van vier letters met een onbeschrijflijk grote betekenis. 

Iets waar we niet zonder kunnen leven. 

Hoe zwaar het leven ook is. Hij herinnerde mij eraan dat er altijd 

reden is om dankbaar te zijn. Dat er altijd wel iets in ons leven is dat 

waard is om onze glimlach aan te geven. Hoe zwaar het leven op 

dat moment ook was, hij straalde nog steeds kinderlijk geluk uit. 

Iets wat ik vandaag de dag nog steeds herken als ik hem weer 

ontmoet. Zelfs nu hij nog meer pijn heeft moeten doorleven, zie ik 

diezelfde sprankeling. Ik zie dat zelfde vier-letter-woord uit zijn 

ogen stralen. Iets wat mij keer op keer ontroert en inspireert om er 

zelf ook het beste van te maken als het leven tegen zit. 

Hij heeft een manier gevonden om zijn verdriet te verwerken en zijn 

overwinningen te vieren. Een manier waarop hij wederom anderen 

onbewust, bewust tot steun is. Hij schrijft het namelijk van zich af. 

En hoe! 
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Ik vergeet nooit meer dat ik hem vroeg om onze korte 

dansvoorstelling samen te binden met zijn zelfgeschreven 

gedichten. Ik denk dat de mensen vooral geraakt waren door zijn 

woorden. Het raakte ons als dansteam in ieder geval heel diep. Hij 

zette een kroon op onze dansvoorstelling en liet mij wederom zien 

dat het leven het waard is om ten volle beleefd, beschreven, 

gevoeld en gevierd te worden. Zijn woorden waren als lijm die de 

gebroken stukjes van ons hart weer samen bracht en heel maakte. 

Zijn woorden deden mij dansen, ze tilden het publiek op uit hun 

verdriet en deden ons letterlijk vliegen. Zijn woorden brengen leven 

omdat hij, wat hij beschrijft, heeft mogen doorleven en op deze 

manier mag hij hoop door geven. 

Hoop, dat is het vier-letter-woord wat ik bedoel. Ik bewonder hem 

om de vreugde, de kracht die hij uitstraalt, om zijn zacht en 

moedige hart. Het is tijd voor zijn woorden om hun weg te vinden 

naar duizend en één andere harten, die het zo nodig hebben om 

bemoedigd en herinnerd te worden aan dat, wat er altijd is.          

We moeten het alleen willen zien. Als we blijven geloven, zullen 

onze dromen uit komen. Daar is dit boek het volle bewijs van.

Met trots zeg ik daarom tegen zijn eerste meesterwerk:

Vlieg maar en doe maar waar jij voor bent gemaakt. Mijn hart heb 

je, in ieder geval al, diep geraakt. En ik geloof en weet dat heel veel 

harten zullen volgen...

Ik ben trots op jou, Robin! 

Voor altijd jouw cheerleader en vriend,

Ennio



7

Vlieg Dan

Als ware een rups
Kwam je hier op deze mooie wereld
Klein en onwetend
Leer je elke dag
Voetje voor voetje
Stapje voor stapje

Toen ontpopte je je tot een vlinder
Meevoerend op de wind
Die de weg zal leiden die je moet gaan

Wees niet bang mooie vlinder
Je hoeft het niet alleen te doen
Er zijn altijd anderen die naast je vliegen
Om je te begeleiden

Onderweg zal je gaan door
Storm en door zonneschijn
In de storm zal je het zwaar krijgen
Maar houd vol!

Vlieg dan mooie vlinder
Tot ver achter de horizon
Weet dat je het allermooist bent 
Zodra je je kleurrijke vleugels open doet
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De Waarheid Maakt Vrij

Hé jij

Ja, ik heb het tegen jou

Met je sprankelende ogen

En je huid zo zacht als fluweel

Je bent een kleine parel

Die schittert in het licht

Open je ogen

Doe je hoofd omhoog

Bekijk deze mooie wereld

Met een lach

Want jij mag er zijn


