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2012 kan voor mij niet meer stuk, al is het nu pas 12 januari.
1 januari was ik dus echt werkloos en dit heeft maar één dag geduurd, maar dat wist ik
afgelopen dinsdag pas.

De eerste week begon ik eindelijk wat te herstellen van een hardnekkige buikgriep. Het
duurde lang, bij elkaar ongeveer drie weken. Om mijn gedachten te verzetten bereidde ik mij
voor voor de meeting in Putten. Deze meeting werd georganiseerd door schrijvers op mijn site
waar ik artikelen schrijf vanaf begin oktober. Dat is eigenlijk o.a. de reden dat ik hier
nauwelijks meer kom, behalve duimen en reacties te geven en af en toe een gedicht te
plaatsen.

De voorbereiding was dus voor het weekend vorige week. Ik moest twee kussens maken om
mijn act te kunnen uitvoeren als clown. Ja, ik heb daar in Putten als clown gespeeld en het was
weer heerlijk om te doen. Heel het weekend was trouwens een gezellig samen zijn, van
ongeveer dertig schrijvers met familie en kennissen. De sfeer was er fantastisch en ik voel me
daar helemaal opgenomen. Ik heb o.a. Doortje, Lucifall en Yrsa ontmoet, echt heel leuk om
hen in het echt te ontmoeten.

Verder werd ik afgelopen dinsdag voor een tweede gesprek uitgenodigd in Haaglanden voor
de terminale zorg bij mensen thuis. Ik wilde liever geen ZZPer worden, zoveel gedoe, dus tot
mijn verrassing ben ik in loondienst aangenomen. De eerste twee maanden op basis van een
0 uren contract om te kijken hoe het gaat en daarna mag ik het aantal uren aangeven dat ik
wil werken.

Een gigantische verrassing dus en ik heb er echt zin in.

Januari nog maar twaalf dagen jong en er is al enorm veel gebeurd en zo positief allemaal.

Ik wil de mensen hier bedanken voor hun steun in de afgelopen maanden. Het heeft mij
geholpen om door te vechten.
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