
'ln het leven gegeven'
De afgelopen veerÍien afleveringen publiceerden wij verhalen uit de bundel 'ln het leven ge-
geven'van pastor Werner van de Wouw. ln deze uitgave het laatste verhaal 'De roos'. Deze
verhalen vertelden ons wat onze bewoners van ons vragen in de zorg, die wij hen bieden. ln
het vorige verhaal van het vogeltje, dat zich niet wilde laten temmen, ging het vooral om ge-
duld, om een open houding. ln veel van onze goedbedoelde zorg nemen wij vaak veel van
een ander over, sturen w[ het leven van een ander, meten wij met onze maten. Bewoners
vragen ons om een respectvolle houding, een open houding. Maar dat maakt ook onszelf tot
kwetsbare mensen. Onze handen grijpen eerder, dan dat zij openstaan. Je weet immers
nooit wat er dan kan gebeuren. Maar wie zó in de zorg durft te staan, ontdekt hoe 'enig'die

ander is. Die ontdekt het geheim van de tuinman: dat wat écht belangrijk is je alleen met je
harÍ kunt zien. Dat maakt niet alleen dat degene voor wie wij zorg hebben bijzonder wordt,
dat maakt ook, dat wij, die tot zorg geroepen zijn andere mensen worden. Mensen die niet
bang zijn kwetsbaar te worden en ons willen laten veranderen door hen voor wie w| zorgen.

. DEROOS

Er was eens een prins.

Die prins had een roos. een hete mooie roos.

Hl zorgde erg goed voor zijn roos.

De roos kon niet zonder de goede zorgen van de prins.

En de prins kon niet meer zonder de roos.

Hij vond het de mooisle roos van de wereld.

Totdat hij op een zekere morgen in een tuin kwam

met allemaal bloeiende rozen

Zoveel had hq er nog nooil gezien.

Het waren er wel duizend en ze leken allemaal op zijn

roos.

De prins was heel verdrietig, want hij dacht.

dat hij de mooiste roos van de wereld had.

Toen kwam hij de tuinman tegen.

Die zag dat de prtns verdriet had.

De tuinman begreep het verdriet van de prtns.

Zeker. zei de tuinman. deze rozen zln mooi.

en toch is jouw roos enig op de wereld,

Itjken deze mooie rozen net ap jouw roos

En weet je hoe dat komt?

Omdat jij zo goed voor je roos hebt gezorgd.

Je hebt er een vriend van gemaakt.

Misschien dat iemand anders het verschil nret zou zien

tussen jouw roos en al deze rozen.

Maar toch is zij, en zij alleen.

veet betangrijker dan al die andere rozen bij elkaar.

Want ji hebt haar water gegeven,

1ij hebt haar beschermd tegen de wind,

jíj hebt de rupsen uit haar blaadjes gehaatd.

jij hebt naar haar geluísterd als ze verdriet had,

je hebt zelís geduldig bij haar gezeten, toen ze zweeg.

Omdat het jouw roos is.

Weet je, zo ging de tuinman verder:

ik zal je een geheim verÍellen.

Het is eigenlijk héél eenvoudig, zo eenvoudig,

dat de meeste mensen het vergeten:

alleen met je hart kun je goed zien.

Wat echt belangrijk is,

kun je met je ogen niet zien.

Al de tijd die je aan je roos hebt besteed.

maakt je roos juist zo belangrijk.

Dat is een waarheid die de mensen vergeten hebben.

zei de tuinman.

Maar die moet jij niet vergeten.

En de prins zou dit nooit meer vergeten

en daarom ook werd hrj opnieuw gelukkig.

(vnj bewetut naar De kletne Pins van Antoine de SaintExupéry)
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