Brief aan onze Swa
Lieve Swa,
Je hebt voorgoed ons leven veranderd. From this moment on things will never be the
same, staat er op je kaartje, en da’s helemaal waar. Natuurlijk hadden we wel een ander
scenario in gedachten. Ik hoop alleen maar dat je beseft dat je ons heel gelukkig hebt
gemaakt. Bijna negen maanden lang hebben we je dicht bij ons gehad, de 9 mooiste van
ons leven.
De laatste maanden leek je al helemaal je eigen patroontjes en gewoontes te hebben.
Tussen 10 en 11 ‘s avonds was het altijd spektakel. Een buik die van de ene naar de
andere kant hobbelde, en voetjes die aan’t testen waren of je mama ook als trappelzak
kon dienen. Een waterrat was je ook, want in bad was het altijd feest. Tot je allerlaatste
dag heb je de show gestolen met je vlieg- en stuntwerk in je mama’s buik.
Twee weken te vroeg heb je’t voor bekeken gehouden lieve schat. Misschien heb je al
je energie wel opgebruikt om ons gelukkig te maken. Dat is je zeker gelukt, maar we
hadden je zo graag mee naar huis genomen. Welkom was je zeker. Alles, maar dan ook
echt alles stond voor je klaar; je eerste sokjes, je knuffels, de prachtige wieg die je moeke
voor je gemaakt heeft , een supercoole badjas die ook zeker als cape kon dienen, of
om rocky-ﬁlms na te spelen … We hadden zelfs al een hele planning opgesteld voor de
crèche. Je moeke en vake en oma en opa hadden ook hun vaste dagen al gereserveerd.
We waren zelfs al aan het bespreken naar welke scouts we je gingen sturen.
Toen we vorige week je hartslag niet meer hoorden, stortte onze wereld in en elke dag
vallen er nog stukken naar beneden. Toch zijn we blij en trots dat we je nog even hebben
kunnen zien. Een prachtig ventje met een gezicht als een engeltje. Je had vast heel wat
harten gebroken. Ik had je nog graag horen zeggen dat meisjes stinken. Later was je daar
zeker anders over gaan denken. Er was nog zoveel dat we samen moesten doen. kampen
bouwen, crossﬁetsen pimpen, blaaspijpen maken…
Je hebt ons zoveel bijgeleerd. In één klap is onze hele wereld veranderd. Niks zal ooit nog
hetzelfde zijn en dat willen we ook niet. We denken aan je als we een vogeltje zien vliegen,
een sterretje zien fonkelen, een herfstblad naar beneden zien dwarrelen. Overal en altijd
ben je bij ons en wij bij jou.
Beer en pitoe, de knuffels van je ma en pa gaan met je mee op reis. Twee vriendjes waar
je op kan rekenen. We hebben de anderen daarboven al verwittigd dat er schoon volk op
komst is en ze gaan je met open armen ontvangen.
Lieve mooie Swa, bedankt voor alles. We houden van je, we gaan je missen en zullen je
nooit vergeten. Je bent voorgoed een deel van ons. Ooit zien we elkaar terug, en da’s
beloofd.
Een dikke kus van je trotse ouders.

