
Inleiding

Het is ieder van ons weleens overkomen dat we verrast worden door een 
onverwachte gebeurtenis, een plotse brutale klap die ons de adem beneemt. 
De aankondiging van een ernstige ziekte of een ongeval dat ons leven over-
hoop gooit, dat alles vernietigt wat we geduldig hebben opgebouwd, dat 
onze dromen en onze verlangens wegvaagt. Of de tijd glipt ons door de 
vingers en, zonder het te beseffen, bevinden we ons midden in een moei-
lijke periode: we zijn jong en we hebben nog niets gedaan. We zijn 55 jaar 
en al vijf jaar werkloos. Na een pijnlijke scheiding zinken we in een diepe 
lethargie en worden we wakker zonder geld, zonder liefde. Een medische 
diagnose slaat ons knock- out...

Het resulteert in een min of meer lange periode waarin we van de wereld 
verdwenen zijn, waarin we zonder actie, zonder contact zijn.

Tien sleutelwerkwoorden

Om op te staan na een mislukking en uit een impasse te komen, om weer 
op het goede spoor te komen, een plaats in uw familie en samenleving terug 
te vinden, om weer kracht en trots te voelen, reiken wij in dit boek tien 
sleutelwerkwoorden aan. Tien manieren van handelen. De combinatie van 
deze tien werkwoorden geeft – zoals de ingrediënten van een pastaschotel 
– smaak, kracht en eetlust:
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Deze tien werkwoorden zijn handvatten om meer veerkracht te ontwikke-
len. We hebben ze allemaal in ons. Zoals de draden van een weefgetouw 
weven zij een tweede huid die ons tot een ‘nieuw’ wezen maakt, sterk door 
wat we net hebben overwonnen.

Altijd een tweede kans

De kunst van het (terug)vechten ligt in het gebruik van deze tien 
werkwoorden.

Het boek brengt getuigenissen samen van verschillende mensen die erin 
geslaagd zijn om te komen waar ze nu staan. Het heeft veel energie, wils-
kracht en hard werken gevergd, maar het is hen gelukt. Het was soms een 
eenzame of gedeelde strijd, maar met resultaat. Lees hun verhalen, voel hun 
wanhoop en hun woede om te overwinnen, volg de soms kronkelige weg 
van hun renaissance. De kunst van vallen en weer opstaan!

Na elk verhaal doen wij ons verhaal over dat centrale werkwoord. Na het 
vallen en opstaan in een pakkende getuigenis laten wij telkens het kern-
woord aansluiten bij het geheel van het leven. Zo groeit de cirkel van 
levenslang leren mooi rond en voltooid.

‘We hebben altijd een nieuwe kans’ is de essentiële boodschap van dit boek, 
ongeacht onze leeftijd, ons beroep, onze capaciteiten, onze afkomst, onze 
seksuele identiteit. Er is altijd een uitweg, er is altijd hoop.
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