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Gewone mensen, die net met iets bijzonders bezig zijn.

VANDAAG



✻ ✻ ✻ ✻ ✻

‘ Ik wIlde land om me 
heen, elke dag In de 
buItenlucht zIjn’

“vandaag werk ik op mijn erf. Het was een 
oud-collega die me ooit op het spoor 
bracht om van de grond rondom onze 
boerderij mijn werk te maken. Ze was op 
kraamvisite toen mijn zoon net was geboren 
en zei: ‘Kun je niet al die bloemen op het 
erf plukken en naar een veiling brengen?’ 
we woonden hier toen nog niet zo lang. 
Het stukje land eromheen zag ik tot op 
dat moment vooral als mogelijkheid om 
alles te planten wat ík mooi vind. Haar 
idee leek me geweldig. 
Ik belde de dichtstbijzijnde bloemenveiling 
en vertelde dat ik bloemen wilde aanbieden. 
Meteen de volgende dag kwam er iemand 
langs. Hij keek naar de bloemen op het land 
en zei: ‘Hartstikke mooi!’ Ik mocht direct 
leveren. In het begin had ik natuurlijk maar 
een paar emmers, een beetje van dit en 
een beetje van dat. Maar inmiddels breng 
ik grotere hoeveelheden van bijzondere 
soorten. nog steeds geen grote partijen, 
want ik doe alles zelf. Ik teel biologisch, 
zonder bestrijdingsmiddelen en zonder 
kunstmest. andere bloemkwekers kom je 

hier in de streek niet tegen, daarvoor 
moet je naar het westland. Het gebeurt 
daarom nog weleens dat mensen ’s zomers 
langs fietsen en verbaasd een praatje met 
me aanknopen. waarom ik zó veel bloemen 
in mijn tuin heb. ‘Ik heb heel veel vazen,’ 
grap ik dan. eerlijk gezegd staan er bijna 
nooit bloemen in huis, want ik heb ze al 
de hele dag om me heen. 
Het mooiste seizoen is het vroege voor-
jaar. Ik scheur planten, vermeerder ze, en 
daarna zie ik elke dag om me heen hoe  
alles groeit en bloeit. of misschien is toch 
de herfst het mooist, het licht en de kleuren 
op het land zijn dan prachtig. als het kon, 
zou ik in een glazen kas wonen, midden  
in de natuur. Ik ben gek op vogels, maar 
insecten zijn minstens zo mooi. en al die 
kriebelende spinnetjes en kikkers tussen 
mijn planten, daar geniet ik elke keer  
weer van. achteraf is alles heel geleidelijk 
verlopen. Ik wilde land om me heen, elke 
dag in de buitenlucht zijn. en dit is het  
resultaat. alleen rond lunchtijd ben ik even 
in ons huis.”                                            

Liesbeth Schellekens
✖ 55 jaar  Wehl  getrouwd, moeder van Margot, Huub en Leonie 

☛ eigenaar van Bisselingskaat  Pinterest.com/bisselingskaat



✻ ✻ ✻ ✻ ✻

‘ dIt kastje Is een krIngloop 
van rIjkdom’

“vandaag wissel ik de boekencollectie in 
mijn voortuin. sinds een paar maanden 
heb ik daar een kastje staan met daarin 
zo’n twaalf boeken. Iedereen die wil, kan 
er een boek uit pakken om te lenen, te  
ruilen tegen een ander boek of te houden. 
Ik weet niet meer waar ik hem tegenkwam, 
maar toen ik voor het eerst een foto van 
een little Free library zag, ergens in 
amerika, dacht ik: wow! Dat wil ik ook! Ik 
heb zelf een minihuis ontworpen en vroeg 
een vriend het voor me te maken van 
kringloopmateriaal. Daarna zette ik het 
kastje in mijn voortuin, vol met boeken.  
Ik had geen idee wat er zou gebeuren. 
sinds dag één weet ik niet wat me over-
komt. Ik leer nieuwe mensen kennen, 
soms doordat ze een kaartje in het huisje 
leggen. ‘Je bent welkom bij ons’, stond er 
laatst op een van die kaartjes. op weer 
een ander stond de naam van een vrouw 
die vroeg of ik haar wilde bellen, omdat ze 
het zo geweldig vond wat ik deed. Uit 
nieuwsgierigheid heb ik dat gedaan, en 

het klikte meteen. nu zijn we vriendinnen. 
Ik woon hier al 25 jaar. af en toe werk ik in 
de voortuin, en de meeste mensen zeiden 
nooit gedag – ach ja, dat is nu eenmaal 
zo. Maar sinds die minibieb maakt ieder-
een een praatje. en elke keer krijg ik een 
mooie glimlach. gisteren belde een onbe-
kende buurtbewoonster aan, met een kar 
vol boeken voor in het kastje. we hebben 
lang staan praten, heel warm. 
Het zou geweldig zijn als iedereen een  
minibieb bij zijn voordeur zou zetten, dat 
zou veel mensen met elkaar in contact 
brengen. Ik ben trouwens ook meer gaan 
lezen, want ik krijg heel mooie boeken, van 
schrijvers die ik anders nooit gevonden 
zou hebben. Dit kastje is een kringloop van 
rijkdom. Het doorgeven van ervaringen, van 
gedachten maar ook van materiële dingen, 
dat doe je allemaal met het doorgeven van 
een boek. een vriendin zei laatst: door te 
delen word je rijk. en zo is het.”            

Patrizia Galli
 Soest  woont samen met kat Prins ☛ massagetherapeut  

en eigenaar van een minibieb



‘ wat er ook speelt In mIjn 
leven, na een halfuur op het 
water Is mIjn hoofd leeg’

✻ ✻ ✻ ✻ ✻

“vandaag ga ik zeilen met een paar vrien-
dinnen. sinds vorig jaar ben ik in het bezit 
van een zeilbootje uit 1965. eigenlijk is-ie 
helemaal niet zo praktisch, de boot is van 
hout en vraagt nogal wat onderhoud. Maar 
ik vind ’m zo mooi! een klein formaat, ik 
hoef niet zo’n grote boot. Zeilen is net zo-
iets als fietsen. als je het eenmaal onder 
de knie hebt, kun je de rest van je leven 
zeilen. In 1974 kocht mijn vader voor ons 
een kleurentelevisie en een zeilbootje. Ik 
was toen negen jaar. Mijn oudere broer 
leerde me zelf het bootje optuigen en er-
mee varen. later, op de middelbare 
school zeilde ik alleen, met vriendinnen. 
een beetje varen, een beetje klungelen en 
veel kletsen. In mijn studententijd huurde 
ik ook nog af en toe een bootje, voor een 
dag of een week. Daarna had ik het altijd 
te druk. 
een jaar geleden gooide ik het roer om. Ik 
stopte met roken, ging bewust eten, ben 
afgevallen. Ik besloot nóg liever voor mezelf 
te zijn, iets te doen waarvan iedereen om 

me heen altijd de praktische bezwaren 
wist. een zeilbootje? Dat is toch een hoop 
gedoe. Maar het tegendeel is waar. Het 
meest gelukkig word ik op het water, met 
de wind in mijn haar, het geluid van het 
golvende water, zo in de grote open ruimte. 
Hoe druk ik ook ben en wat er ook speelt 
in mijn leven, na een halfuurtje op de boot 
is mijn hoofd leeg. Meer heb ik niet nodig. 
Ik concentreer me op de zeilen, het roer, 
de wind, het water. Het is spelen met de 
elementen van de natuur. 
Mijn bootje ligt op twintig minuten rijden van 
mijn huis, ik ben er zo. elke week ga ik wel 
even. op een vroege zondagochtend bij-
voorbeeld, met een vriendin, ’s avonds na 
het werk met collega’s, soms met mijn zoon 
en zijn vriendjes. na een paar uur voelt het 
alsof ik dágen op vakantie ben geweest. 
Het is ook zo’n knusse manier van samen 
zijn. Zoals ik vroeger thuis aan tafel zat, 
met een puzzel. Je bent bezig, en ondertus-
sen heb je heel mooie, leuke gesprekken. of 
je zwijgt, dat kan ook.”  ●                         

Inge Rohde
✖ 49 jaar  Utrecht  getrouwd met Hugo, moeder van Mimi,  

Jochem en Caro ☛ communicatieadviseur


