
je ook zien... zie je ze al samen rondlopen op de markt? Rie graag er bij . . . om de

zakjes te dragen... als hij maar kon helpen, a1s hij maar iets kon doen voor een ander.

Inderdaad 'Niet ik maar glj' ... is het geheim van een goed mens. En dat had ook de

moeder van Mia gezien: da's ne goue'
Niet ik maaÍ 9U... is de examens van de broer en de zussen van Mia begeleiden, waar
is de tijd, he? ... met inzicht in alles. De logica van een geëngageerd en
kwaliteitsvolle ingenieur: inzicht - handig - doen. Alle klusjes in eigen huis, in de

huizen van de kinderen... geen grote woo'rden, mÍur eenvoudig dour.
Altijd bezig

bezig zijn
steeds bezig zijn
beter bezig zijn
bezig zijn met wat
we bezig zijn
bezig zijn als we maar
goed bezig zijn
bezig te ztjn

Ook in de tuin... En het schone zit dan in het gericht zrjn op niet ik muur gij. Rie
plantte zelfs bloembollen voor de chinezen... van altruïsme gesproken. Vraag het
haar sftaks maar eens hoe hij dat deed...

En nu we het toch over Chinezen hebben... in het gesprek werd ik meegevoerd naar
alle hoeken van de wereld...
Om het wat humoristisch te zeggen met een vers van Herman de Coninck:

Ik hieldvanjou om de manier waarop ikje
in alle stàten bracht,

in B e I gi ë, Franlcr ij k, N eder land, Jo e go s lav i ë,

gelukwos er inderdaad zo uitgestreW als hele landen

Maar Bij Rie en Mia ging het veel verder... Azié, Afrika, Zuid-Amerika, Oceanië. ..

kzat opeens in een aardrijkskundeles en mocht met Rie en Mia mee op stap om de
mensen ginder achter en de natuur te ontdekken. En weer typisch voor Rie... de
werking van het fotoapparaat technisch perfect kennen en hem zeker zelf dragen,
maar de 'fïnal touch', de klik dat liet hd over aan Mia. En ik dacht: een schone mens
op een schone wereld...

En zo komen we terug in Europa, en zo komen we thuis . . . j awel. . . met een geit, een
verhaal van vader en zoon... en misschien heb je hem nog zien wandelen met de
honden én de geit... een echte dierenvriend, ook dat is typisch voor een schone mens,
die worden direct herkend door dieren.
Maar stilletjes aan ging je weer op reis, een totaal nieuwe reis...

ik ben op reis, op reis in mijn gedachten.
telkens beelden afspelen en altijd bezig


