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'Deliefde was grote
dan het verdriet. Te
groot voor de kamer'
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Bij taaislijmziekte

of cystic fibrosis

(CF) maken de slijmproducerende

klieren een te taai slijm aan.
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KimMoelands

'LierGebrengt
troostenblijëischap'
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Detijd dieje hebt is kostbaaGweet
Zijschreef
KimMoelands (33).
Ademloos) eenopenhartig boekover
taaislijmziekte)deaandoening
waaraanhaarvriend leed.Enover
haareigenlot:ookzij heeftdeziekte.

het verdriet. Te groot voor de kamer. Het was het
vreselijkste fJ]oment van mijn leven,maar toch
ook het mooiste.

Krap twee maanden later was ik bij een bruiloft.
Tijdens de,'plechtigheid gaf het paar elkaar steeds
een roos, waarbij ze een gelofte uitspraken. Ik
huildeaan één stuk door.Hetwas zo mooi om de
liefde tussen die mensen te zien. Ik kon me eraan
warmen. Dat was het moment waarop ik besefte
dat er op de wereld nog genoeg liefde over was om
ook mij uiteindelijk te laten overleven. Hun liefde
bracht hoop, troost en blijdschap.
Als ik nu aan Ron denk, word ik helemaal warm
"Ron en ik hebben tien jaar intens van elkaar
genoten. Taaislijmziekteis ontzettend grillig. Zo van binnen. Ik heb geleerd om het gevoel dat ik
had Ron nog een longfunctie van 48 procent, waar
krijg bij mijn herinneringen mee te nemen naar
prima mee te leven is;twee weken later was hij er
het nu. Je kunt kiezen voor je eigen geluk. Ikword
niet meer. In zijn laatste week ben ik niet van zijn
niet oud, en de tijd die ik heb wil ik zo waarc!!î:!vol
zijde geweken. Die laatste momenten voelde ikzo
mogelijk invullen. Ikwil oprecht leven. Eerlijk zijn
tegenover mezelf en anderen. Alsiknu liefde voel,
veel liefde en verbondenheid. Hijzei dat hijvan me
hield, dat hij met me wilde trouwen. Ik depte Zijn! is het gevoel nog sterker dan voorh.een, ofT1~t iJi
nogmeervanuit mijn hart leef." <
tranen, hij de mijne. Maar de liefde was groterdan
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