
Achter ogen die stralen 
een mond die altijd lacht  
kan soms toch iets zitten
wat niemand had gedacht.

Je kunt iemand niet lezen,
door wat hij doet of hoe hij praat
wees daarom altijd lief,
voor diegeen die naast je staat

- Lieverlief

Lieve mensen,

Avonden lang hebben we de afgelopen weken opgeruimd in de kelder. Waarom heeft een 
mens toch zoveel spullen, vraag ik mij vaak af. 
Vijf boekenkasten heeft Alex opgehaald via Marktplaats en eindelijk konden (een gedeelte van) onze 
boeken weer worden uitgepakt en in kasten gezet. Wat een werk! En wat heerlijk om weer gewoon 
naar de kast te kunnen lopen om een bepaald gedicht of verhaal te pakken. Het voelt een beetje als 
het weerzien met oude vrienden!

Zondagmiddag hebben we, in een opgeruimgde kelder, de kampeerspullen gepakt. In enkele uren tjid 
staan er vijf rugzakken klaar met daarin alles wat we nodig hebben om een paar weken te slapen, te 
koken, etc.. Het past in een halve kofferbak. 
Alhoewel, ik speel wel een beetje vals, want ‘s avonds zet ik nog gauw 10 nieuwe boeken op mijn 
telefoon, bij de verzameling die er al stond. 
Lichtgewicht op pad mèt een goedgevulde ‘boekenkast’!

Hartelijke groet, Nicoline Swen

Deze REISBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking 
met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.
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Wij maken deze 
reisbrieven ongeveer 
maandelijks en 
versturen ze (kosteloos) 
via de mail. Interesse? 
Stuur een mailtje! 

Dit ben ik, in 1991. 
Samen met mijn 
ouders en zusjes 
op wandelvakantie 
in Frankrijk. Ik ben 
16 jaar. Deze week 
ga ik weer op pad. 
Ditmaal met mijn 
man en onze drie 
kinderen. En….. 
met dezelfde 
rugzak als 31 jaar 
geleden. (Toch wel 
leuk, om dingen te 
bewaren       )

“Toon mij uw 
boekenkast 
en ik zeg u wie 
u bent.”

Hoewel mijn dochters nu 10 en 
11 jaar zijn, houden ze er nog 
steeds van om voorgelezen te 
worden. Het is heerlijk om te 
doen, zeker nu onze 
boekensmaak meer 
op elkaar aansluit dan 
toen ze als kleutertjes 
voor de 88ste keer 
‘We gaan op berenjacht” 
wilden horen. (Wel een heel 
leuk boek!)
Wat is het lievelingsboek van 
uw jeugd?

allen die zich hier bevinden worden in gelijke gevallen anders herinnerd
particuliere geschiedenissen die voormoeders bewaarden
in de holten verborgen achter hun navel
- uit het gedicht ‘Art.1’ van Dean Bowen
En hier https://www.youtube.com/watch?v=aKYY9kX2YKw de film die 
van dit gedicht gemaakt werd voor Keti Koti 2020

En soms zegt 1 beeld meer En soms zegt 1 beeld meer 
dan 1000 woorden!dan 1000 woorden!




