
Samen... 
 
Alleen is maar alleen en daarom is het natuurlijk veel leuker om 
dingen samen te doen. 
Samen aan de afwas, samen aan de schoonmaak, samen op vakantie, 
samen genieten van alle mooie momenten die ons gegeven zijn... 
Samen moeten we ons ook wapenen tegen invloeden van buitenaf en 
ziektes die ongevraagd ons leven binnenkomen... 
Ziektes zullen zeker deel uitmaken van de tijd die wij op deze 
aardkloot doormaken.  
 
Wij ontkomen niet aan een griep, een verkoudheid, een koortsachtig 
pijntje of een ontstoken kies. Deze ongemakjes kunnen wij zelf de 
baas en meestal is het euvel na een paar dagen opgelost in 
samenwerking met de huisarts en het pilletje van de apotheek... 
 
Waar je samen mee aan de slag moet is als er serieuze zaken de kop 
opsteken. Zaken die niet zo simpel met een pilletje zijn op te lossen. 
Zaken waarbij een team van specialisten zich over buigen om 
vervolgens een zo goed mogelijk herstelplan te creëren.  
Vaak lukt dat...soms ook niet, maar er zal altijd samen naar een zo 
goed mogelijk scenario worden gekeken.  
 
De specialisten van nu zijn goed voorbereidt om te vechten tegen 
allerlei ziekten en ongemakken die de huidige tijd teisteren.  
Samen met de patiënt proberen ze eruit te halen wat erin zit. Soms 
wordt er tegen veel onbegrip aangelopen en komen we erachter dat 
we in een maatschappij leven waar het vooral om geld gaat, heel veel 
geld. Dit is door de patiënt niet meer op te brengen en daardoor 
komen steeds vaker de goede doelen instellingen in beeld. 
Het KWF is daar een goed voorbeeld van. Zij stimuleren mensen om 
zelf in actie te komen om aan de nodige financiën te komen. 
Financiën die nodig zijn om projecten, studies en onderzoeken 
mogelijk te maken die niet of te weinig worden gesteund door de 
overheid. Er zijn al miljoenen binnengehaald door acties zoals: Alpe 
d’ Huzes, Samenloop voor Hoop, Inspire 2Live en tientallen andere 
evenementen. Dat moet doorgaan en dat moet het benodigde geld 
opbrengen om uiteindelijk te kunnen zeggen: 
 
“Dat hebben we toch mooi samen gedaan!” 
 
Arend Lunenborg 


