
Bijlage blog: Mijn droom

Iedereen heeft wel wensen of dingen die hij wil veranderen in het leven.
Dromen die verwezelijkbaar zijn, in verband met wonen en leven zijn maar een deel van de 
vele onderwerpen waarvan mensen dromen.

Zelf zou ik heel graag naar het buitenland gaan wonen, de reden daarvan is mijn gezondheid.
In streken waar het verschrikkelijk warm is anderen niet buiten komen tijdens de hitte, is het 
perfect voor mij. Het is weldadend voor mijn spieren die altijd zonder reden verkrampen.
Hier in ons landje woon ik ook graag. Alleen is het hier te lang nat en koud.

De winters en tussen seizoenen zijn erg zwaar.

Er zijn dagen bijj zoals de laatste dagen dat het weer plots kouder wordt, dan ben ik verplicht 
om warm onder de dekens weg te kruipen. Als de temperatuur 21 graden wordt functioneer ik 

70% beter. Mijn spieren reageren daar fel op. genezen ben ik dan niet. Het is alleen zo dat de 
pijn voor 70% minder aanwezig is. Zalig voelt dat. 

Steeds leven met pijn is echt geen lachtertje.

Er is wel een obstakel, naar het buitenland gaan wonen is niet zo vanzelfsprekend. 
Het kost altijd geld. Veel geld. Dat is nu net mijn probleem, dat heb ik niet. De bedoeling is 

dan ook om een bvba op te richten, Mijn project uit werken om mensen te helpen. 
Daar heb ik wat ruimte voor nodig, zodat er voor drie dagen of één dag, 

Een week, mensen alleen of partners Samen kunnen langskomen voor therapie.  
Ergens gelegen waar het rustig is. 

Dicht bij water, 
Om mensen ook te laten 

genieten, 
Ontspannen. 

 
De therapie bedraagt maar drie uur per dag, 



Nadien kan men genieten van het mooie weer 
Of zich ontspannen bij het water misschien wel aan de zee. Het is niet de bedoeling van een 

hotel op te zetten.  Maar een plek te zoeken waar mits beperkte afspraken vooraf mensen een 
kuur kunnen volgen. Therapie krijgen waarna ze naar huis kunnen gaan met een heel ander 

gevoel diep van binnen. Zodat ze opnieuw kracht hebben om ertegenaan te gaan in hun leven.

Het is ideaal voor mensen die een recent voorval hebben meegemaakt dat erg zwaar te 
verteren is.Tot rust komen en onder begeleiding nadenken in de positieve zin. Het voorval 
verwerken maar niet alleen. U wordt geholpen. Er zouden geen vreemden samen geboekt 

worden. Een weekeinde of drie dagen voor één koppel, een gezin, familie, één persoon. 

Er wordt dan alleen met u en uw partner gewerkt. Het kan ook dat iemand alleen wordt 
geholpen. Het is niet de bedoeling om groepstherapie te starten. Wel hulp bieden, intens 

werken tijdens de aanwezigheid. Als er niet met meerdere mensen wordt gewerkt, 
Krijgt iedereen de juiste aandacht die er nodig is. 

Er wordt gewerkt psychologisch, spiritueel, met kruiden en Bachbloesems. Al naargelang de 
diagnose zal het worden aangepast aan de behoeften die er op dat moment zijn.

Gezonde voeding wordt ook aan gedacht. Het lijkt er een beetje op dat er mensen komen 
logeren. Het is ook mogelijk voor langere periodes indien het gaat om verslaving. 

Men kan na een afkick in een kliniek, niet altijd zomaar opnieuw starten.
Dat is heel zwaar en de verleiding is meestal niet ver weg.

Bij verslaving is het een tussenstop, voor men verder gaat.  
Het kan ook een tussenstop zijn na een scheiding.

Daarom is het nodig een speciale plek te vinden 
Om te wonen voor mezelf 

Met mijn dieren. 
En eveneens daarbij 

Een privé ruimte voor mensen 
Die komen logeren zal ik het maar noemen. 

Zodat voor wie er echt nood aan heeft, er gerichte hulp kan zijn. 
Waarbij de volledige aandacht ook daarop alleen kan gevestigd worden.

.

.

Voor deze droom in vervulling kan gaan, zal er nog veel heel veel moeten gebeuren. Al ben ik 
niet iemand die rijk is, ook als men niet veel heeft is het je recht om te dromen. Het is ieders 
recht om te trachten naar verbetering, voor zichzelf, zijn gezin, voor anderen.



Als het ooit zover komt, dan verschijnt de informatie op deze pagina ..................... wie weet?
Heb ook jij een droom die je in de toekomst wil laten echt worden? Schrijf je droom naar dit 
blog. Zodat iedereen met je mee kan dromen!

Durf dromen, 
Durf te trachten naar iets.

Een leven zonder doelen en dromen
Is echt geen leven.

Vera


