"De rijkdom der contacten"
Er bestaan vele feestdagen en speciale dagen met een mooie naam en er lijken steeds meer bij te komen.
Verjaardagen, moederdag, vaderdag, Valentijnsdag, oma en opa dag en vroeger zeiden we tegen de kinderen dat het
iedere dag kinderdag was.
Laatst heb ik geschreven over the blue Monday.
Vandaag kreeg ik een mailtje binnen met een prachtig gedicht over de dag van de vriendschap.
Het is leuk al die speciale dagen. Het geeft een feestelijk tintje aan je leven en het geeft gelegenheid tot bezinning.
De dag van de vriendschap, wat kan ik me hierbij voorstellen, wat mezelf betreft?
Ik loop zelf niet over van vriendschappen, maar ik voel me wel heel erg tevreden in contact met andere mensen.
Zelf vind ik een vriendschap iets, wat nooit een verplichting moet zijn. Het is geven en nemen.
Eigenlijk heb je verschillende soorten vriendschappen. Met de een kun je goed praten, met de ander sport je iedere week
en je hebt vrienden ''in de verte''.
Op deze site heb je een vriendenlijst. Heel leuk en gezellig natuurlijk, het is eigenlijk het aanvoelen dat degene die in je
lijstje staat wederzijds respect heeft, een steuntje in je rug bij het schrijven. Of gewoon iemand die je leuk vindt schrijven.
Collega's kunnen ook tot op een bepaalde hoogte vrienden van elkaar zijn, maar het is ook zakelijk. Elkaar feedback
kunnen geven is heel belangrijk.
Nu begrijp ik ook waarom er extra schattige taartjes in de supermarkt stonden.
Helaas ben ik geen vriend met mijn diëtiste. Zij had een tegenovergestelde werking, namelijk door de frustratie voelde ik
mij veranderen in een eigenwijze prei en ging dus extra snoepen. De taart zal ik dus niet met haar delen.
Nee, ik heb de taart lekker in de winkel laten staan, want als je overal taart voor zou moeten kopen, zou ik nu niet meer
door de deur passen en klem zitten tussen stuur en bestuurdersplaats.
Vriendschap, de dag die mij stil laat staan, over de rijkdom der contacten.
Dan heb ik het nog niet eens gehad met de vriendschap met mezelf.
Trouwens een kleine wens is al uitgekomen voor dit jaar 2010. Ik heb mijn eerste meeting achter de rug met een
schrijfster van deze site.
Gaaf, keun, tof, leuk en inspirerend.
Vriendschap, ik merk ook dat het niet uitmaakt wat de leeftijd betreft, als het om het uitoefenen van een hobby gaat. In dit
geval is het het schrijven.
Ik vind deze feestdag wel de moeite waard, al is het alleen maar om stil te staan hoe gezegend ik eigenlijk ben met de
mensen om mij heen.
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