26 6 2022
FEEST MET EEN ROUWRANDJE
Afgelopen week had ik een feestje te vieren.
De bedoeling was samen met mijn 92-jarige vader, al 62 jaar mijn allergrootste fan.
Drie weken geleden, vrijdag 3 juni, deelde ik tijdens ons wekelijks ‘het-weekend-begint–bij -vrijdagsamen-een-boterham-eten momentje’ met hem dat er bijna een feestje aan zat te komen. Dat de
teller van de ZijnsWijzers en ZijnsWijzersJunior samen b i j n a op de 800 stond. En als de 800 een feit
zou zijn ik met gebak naar hem toe zou komen om dat samen te vieren.
Hoofdschuddend zei hij, mij trots aankijkend: ’kind, kind, wie had dit ooit gedacht…wat een prachtig
werk heb je toch’…
En zaterdag 4 juni was hij er ineens niet meer...
800 DOOSJES
Deze week ging doosje 800 door mijn handen om verstuurd te worden. Een feestje dus! Zoals
afgesproken. Met gebak en heel veel tranen…Een feestje met een rouwrandje.
DE GIRAFFE
Voor hen die de doosjes ZijnsWijzers in hun bezit hebben is het, denk ik, helder dat de giraffe een
belangrijke rol bij het gebruik van de doosjes heeft. Dat die liefde voor de giraffe ontstaan is tijdens
een ontmoeting op de Savanne in Kenia, zoals opgenomen bij de GebruiksWijzers van de
ZijnsWijzers, is ook bekend. Wat niet bekend is, is dat mijn vader die prachtige reis voor ons gezin en
het gezin van mijn broer geïnitieerd en gefaciliteerd heeft.
Toen heb ik niet kunnen bedenken wat deze reis, deze ontmoeting met de giraffe in zijn natuurlijke
habitat, zou kunnen gaan betekenen in mijn werk als krachtige metafoor voor hoogbegaafdheid.
Dat de giraffe zelfs het boegbeeld van De WijsWijzer zou worden.
TER NAGEDACHTENIS…
Ter nagedachtenis aan mijn lieve, betrokken, kritische en vooral trotse vader voel ik behoefte om dat
te delen.
Die reis dus: overweldigd en ontroerd door de kracht en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de
giraffe. Hun gracieuze manier van bewegen en imposante schoonheid raakten mij heel diep.
Toen ik ontdekte dat de giraffe een van de landdieren met het grootste hart is kwam langzaam het
vergelijk met hoogbegaafdheid bij mij binnen. Van deze doelgroep deelde ik altijd al dat ze zo’n groot
hart hebben, met grote zorg en aandacht voor mens en natuur. Zo ook mijn vader.
JUBILEUM
Jaren later gaf ik mezelf ruimte iets te ontwikkelen rondom het 10-jarig bestaan van de WijsWijzer.
Mijn vader moedigde mij liefdevol aan en leefde vanaf de zijlijn mee met elke stap die er tijdens het
ontwikkelen gezet werd.
Dat er een girafje bij zou moeten komen was direct helder. De naam ZijnsWijzers was passend en de
giraffe kreeg de naam ZiWi wat staat voor mogen Zijn Wie je bent. Alles klopte.

DE BLIJE BORREL
Toen ik de lancering van de ZijnsWijzers in april 2019 met een feestje vierde, de Blije Borrel, was mijn
vader een glunderende en trotse aanwezige. Ik heb daar nadrukkelijk benoemd dat híj dus eigenlijk
aan de basis van de ZijnsWijzers stond. Hij had mij immers de schoonheid en verwondering van de
giraffe laten ervaren. En eerlijk… hij had me dit detail al eens ‘subtiel’ benoemd dus ik kon niet
anders dan dat hardop tegen alle aanwezigen nog eens nadrukkelijk herhalen.
Over een
‘uitblinker als ik dat wil’- talent gesproken. En trots was ik ook, want mijn vader had maar mooi een
bijdrage geleverd aan zoiets bijzonders.
MISSIE
De Zijnskant van hoogbegaafdheid. Mijn missie is om dat middels verschillende spelmogelijkheden
onder de aandacht te brengen. Met 800 doosjes, ZijnsWijzers en ZijnsWijzersJunior samen, is dat al
best wel een beetje gelukt.
Mijn nieuwe project, dat zich aan het ontwikkelen is, kan hij helaas niet meer in zijn handen houden.
Wat was hij trots dat ik weer iets nieuws bedacht had om nog meer aandacht voor de Zijnskant te
genereren.
VOORLEVEN
Mijn drive ontroerde hem. En dat ontroert mij dan weer. Dat hij zo trots op me was. Ik koester de
‘het-weekend-begint–bij-vrijdag-samen-een-boterham-eten momentjes’ diep in mijn hart, vol
dankbaarheid voor de mooie gesprekjes die ontstonden. Dankbaar dat hij mijn vader is geweest. Mijn
voorbeeld in delen vanuit overvloed. De ‘stille helper’ waar de wereld zo’n nood aan heeft.
Want, hij kocht van beide versies ZijnsWijzers 10 doosjes. Om te delen voor als het waardevol kon
zijn in een gezin. Waar de aanschaf niet vanzelfsprekend was.
Mijn voorbeeld hoe je het verschil kan maken voor je medemens…
Voor altijd in mijn hart…
Elke dag in herinnering door alle girafjes die mij omringen.
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