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VAN DE REDACTIE 
 

 
 
De lente kondigde zich al vroeg aan: deze 
lammetjes waren al geboren vóór de winterse 
sneeuwweek in februari. 
 
Ondanks het feit dat ons hoofddoel gastvrijheid 
verlenen heel beperkt is, valt er toch weer 
genoeg te vertellen om een Krantje te vullen. 
 
Allereerst zijn daar de verslagen van de 
bestuursvergaderingen van januari en maart. 
Bernadette praat ons weer bij over de gang van 
zaken bij het uitdelen van de lunchpakketjes 
en de planner voor de training en de start van de 
middagpauze vieringen. 
Helaas kunnen we daar niet zo snel mee starten 
als gehoopt was: de apriltraining gaat in elk geval 
niet door en de orgelgetijde viering kan ook nog 
niet starten op Goede Vrijdag. 
En dit geldt ook voor de Taizéviering op 
donderdag. 
 
De vieringen op dinsdag en woensdag zijn een 
initiatief van de parochie en die gaan wel door. 
 
Anneke doet verslag van het gesprek met een 
vertegenwoordiger van de gemeente dat zij en 
Anne gevoerd hebben n.a.v. het stoppen van de 
subsidie. 

Loes vertelt wat een appje van Rob in gang kan 
zetten en bedankt de gulle stichting die dit 
mogelijk maakte. 
Zij vertelt ook over het Open Huis op zaterdag en 
de mogelijkheden die daarvoor onderzocht 
worden.  
Zij rijkt ook de informatie over Opstart 040 aan. 
 
Over de training is het bericht van Janny en 
Tosca opgenomen, met de aanpassing over april 
die pas bekend is geworden. 
 
Loes en Thijs hebben uitgezocht waarom een 
verklaring omtrent gedrag nodig kan zijn 
en Bernadette doet verslag van het periodieke 
overleg met Springplank 040. 
 
Dan is er nog de waardering met de Toffe Peer 
die Anneke in ontvangst mocht nemen van de 
stichting (Z)onderdak en de gulle gift van 4Tune 
die zij ook in ontvangst mocht nemen. 
 
Het Krantje eindigt met een tekst die gevonden 
is in een oude kerk in Baltimore. 
 
Een Goede Week en vreugdevol Pasen 
toegewenst. 
Mede namens Loes een hartelijke groet, Corry 
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VAN HET BESTUUR  
 

 
 
Uit de vergadering van 6 Januari 
 
We hadden subsidie aangevraagd bij de stichting 
Dak (noodfonds) ze hebben al het mogelijke 
gedaan om nog iets te doneren en zelfs bij 
andere organisaties gekeken, maar toen wij het 
vroegen was hun geld op. 
 
Wel hebben we van het Franciscusfonds subsidie 
ontvangen, we hopen daar in 2021 nog een keer 
voor in aanmerking te komen. 
 
Nu we toch met financiën bezig zijn, er is een 
vier jaren plan gemaakt om duidelijk inzicht te 
hebben, wat we de komende vier jaar kunnen 
verwachten.  
 
Jaarstukken verwachten we klaar te hebben op 1 
April. 
Wie gaat wat schrijven in het jaarverslag? 
Er zullen twee vrijwilligers uitgenodigd worden 
voor de kascommissie. (Inmiddels gebeurd Ellis 
en Willem zullen deze taak op zich nemen). 
Vragen aan Corry wat ze kan maken over de 
aantallen bezoekers. 
 
Aanbieding. 
Van Hugo van de stichting (z)onder dak, een 
aanbod gekregen voor een transportfiets met 
twee manden. 
We hebben hem doorverwezen naar Rob. 
 
!3 Januari  
(afspraak met Amaro   voor Nieuwjaarsdiner) 
We besluiten dat het niet door kan gaan en 
stellen het uit tot nader order, tot het weer 
veilig is. 
Natuurlijk alles in overleg met Amaro. 
 
Open Huis op Zaterdag. 
Met ingang van 1 Januari is het Leger des Heils in 
de Visserstraat open Op Zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur, Het Hemeltje is open van Zondag t/m 
Donderdag.  

Voorheen was er helemaal geen opvang op 
Zaterdag, nu dus wel, we gaan inventariseren 
hoe alles verloopt binnen het Open Huis op 
zaterdag en gaan dan afwegen hoe verder. 
De wens blijft bestaan om het hele jaar open te 
zijn. 
 
Overleg Gemeente. 
Er is een overleg gepland met Renate R, de 
wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede 
en inburgering. 
 
Overleg Hemeltje. 
Anneke heeft een uitnodiging ontvangen, om 
kennis te komen maken met de nieuwe voorzitter 
en penningmeester van  ’t Hemeltje 
 
Verder gesproken over:  
- wel of geen jaarvergadering. 
- afscheid vrijwilligers 
- jubilarissen 
- VOG-verklaringen (zie artikel in dit krantje) 
- Trainingen idem. 
 
Website: 
De nieuwe website is sinds 15-12 in de lucht, er 
is een “teller” op elke bladzijde zodat we kunnen 
zien wat bekeken is. 
 

Opmerking 

Een aanrader om de website te 
bekijken: www.openhuiscathrien.nl 

Loes 
 
Uit de vergadering van 4 maart 
 
We hebben tijdens de bestuursvergadering twee 
onderwerpen besproken: 
- de financiële stukken, baten en lasten en de 
begroting voor het komende jaar. 
- ieders bijdrage voor het jaarverslag,  
 
Dat lijkt niet zo veel, maar we zijn er wel 2 uur 
mee bezig geweest. 
We hebben op korte termijn nog een 
bestuursoverleg om alle andere punten te 
bespreken. 
 
Er is nu dus niet zo veel te vertellen. 
 
Hartelijke groet, Anneke  

 
 
  

http://www.openhuiscathrien.nl/
http://www.openhuiscathrien.nl/
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EVEN BIJPRATEN 
 

 
Het is maart en de lente is begonnen. Om mij 
heen zwellen de knoppen van de bomen en 
knallen de bollen uit de grond. Heerlijk om dat 
opgewonden gevoel weer te hebben en dat is ook 
wat we nodig hebben in deze tijd van de 
pandemie. Daarom begin ik ook met allerlei 
positieve zaken rond het Open Huis. 
Om te beginnen hopen we in 21 april de trainingen 

weer te hervatten. Janny en Tosca hebben contact 

gehad met onze Trainster Dineke en als we mogen van 

de regering gaan we beginnen. Jullie hebben daar een 

mail over gehad en wat een feest zou het zijn om 

elkaar eindelijk weer eens te zien en te spreken. 

Ook is het de bedoeling om op Goede vrijdag, 2 april, 

weer te beginnen met de orgel-getijdediensten. Fijn 

om weer een moment van bezinning en muziek te 

hebben.(Helaas kunnen deze plannen nog niet door 

gaan, zie p. 1 Red.) 

Sinds meer dan een half jaar delen we nu 
lunchpakketten uit aan onze gasten, een aantal 
weken zelfs met een broodje warme rookworst, 
en dat loopt prima. Ook is er weer wat tijd voor 
gesprekken met de gasten. Het doet hen en ons 
zichtbaar goed. Ook delen we nog twee keer per 
week warme maaltijden uit, maar zoals het zich 
nu laat aanzien, gaat dat einde van de maand 
stoppen, maar daarover worden jullie op de 
hoogte gehouden. 
Onvermijdelijk in deze tijd zijn er ook minder 
fijne berichten zoals het weer niet door kunnen 
gaan van de jaarvergadering. Zolang de RIVM-
maatregelen dit soort samenkomsten verbieden 
vanwege onze eigen veiligheid, kunnen dit soort 
grotere bijeenkomsten nog niet plaatsvinden. We 
hopen, dat dat snel verandert. Dat geldt ook voor 
de maatregelen voor de horeca waarnaar wij ons 
richten wat betreft de opening van onze 
ontmoetingsruimte en het schenken van koffie en 
thee. We wachten het af.  
Gelukkig hoef ik niet in mineur te eindeigen. 
Joke, een van onze gasten, heeft ons een boek 
gegeven: ‘de Zandtovenaar’. Ze heeft het voor 
ons allemaal beschikbaar gesteld en het ligt in de 
keuken. Wie het wil lezen: neem mee en breng 
het terug als je het uit hebt.  
Ik wens jullie allemaal een goede weg naar 
Pasen. 

Bernadette 

GESPREK MET 
GEMEENTE 
EINDHOVEN 
 
Op 9 maart hebben Anne en ik een gesprek gehad 
met Liesbeth Merrienboer, ambtenaar bij de 
gemeente Eindhoven. Zij had behoefte aan een 
evaluatie naar aanleiding van het stoppen van de 
gemeentesubsidie. Het was een plezierig 
gesprek, waarin Liesbeth heel nadrukkelijk 
aangaf dat het werk van het Open Huis zeer 
gewaardeerd wordt. 
De gemeente Eindhoven heeft nieuw beleid 
ontwikkeld dat zich richt op de opvang van 
daklozen, met als doel hen daarmee perspectief 
te geven. Om dat goed te regelen, hebben zij er 
voor gekozen om het aantal opvang adressen te 
beperken. 
 
Wij hebben benadrukt dat een klein deel van 
onze gasten dakloos is, en dat wij veel meer 
eenzame, verwarde en thuisloze mensen zien.  
En dat we in het Open Huis op Zaterdag nogal 
wat MOE-landers (mensen uit Midden en Oost 
Europa) ontvangen. 
Onze gasten zijn veelal mensen die niet op hun 
plaats zijn in buurthuizen of bij de dagbesteding. 
 
Zij heeft ons gevraagd om het aantal gasten in 
kaart te brengen die niet geschikt lijken voor 
andere opvang. 
Zij wil zich daarbij graag een beeld kunnen 
vormen om welke mensen het dan gaat. We 
hebben toegezegd daar aan mee te werken. 
Zeker omdat dit mogelijk ook duidelijk maakt 
waar hiaten zitten in het nieuwe beleid. Daarbij 
hebben we wel aangegeven dat dit niet 
eenvoudig zal zijn.  
 
Om het nieuwe gemeentebeleid kans van slagen 
te geven is samenwerking met de verschillende 
opvanglocaties belangrijk. Daarom hebben wij als 
Open Huis inmiddels structureel overleg met o.a. 
Springplank 040  
 
Het lijkt me goed dat we daar nu allemaal alvast 
over nadenken hoe dit mogelijk is. Dan kunnen 
we daarmee, zodra het weer kan, snel beginnen. 
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben 
we ook afgesproken dat we, zodra het kan, een 
vrijwilligersavond organiseren, om elkaar te 
ontmoeten en bij te praten, bij een hapje en een 
drankje. We verheugen ons er op! 
 

Hartelijke groet, Anneke 
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EEN APPJE VAN ROB 

 
 
“ik krijg een aanbod”……….…, 
vul de puntjes zelf maar in: 
Worsten, slaapzakken, etenswaren en toen 
kwamen de maaltijden. 
Denk er eens over, ja en dan gaan we aan de 
slag: Wat, Wanneer, Hoe laat, Hoeveel en noem 
maar op. 
Maar het kwam allemaal goed en vanaf  
4 November tot en met heden, smullen de gasten 
ervan op woensdag en op vrijdag altijd weer een 
verrassing wat er in zit; er zit nu ook een briefje 
bij wat het is.  
 
 

 
 

Loes 

 
 
Het is prachtig dat dit allemaal kan en door een 
stichting mogelijk wordt gemaakt, helaas of 
liever gezegd jammer: de stichting wil niet 
genoemd worden. 
Maar langs deze weg wil ik toch graag bedankt 
zeggen, het is een klein bedankje maar onze 
dankbaarheid is groot. 

Loes 
 
 

OPEN HUIS OP ZATERDAG  
 

 
 
Open Huis op Zaterdag is inmiddels alweer een 
paar maanden open en niet op de wijze zoals 
voorheen, want ook daar gelden de Corona 
maatregelen. 
We mochten de ruimte onder de toren gebruiken 
en delen daar nu pakketjes uit, ook hier zijn we 
korter open. 
Het is nog steeds een grote wens om het hele 
jaar open te gaan en dat zijn we nu aan het 
bekijken. 
We inventariseren hoeveel gasten er komen, 
hoeveel Moelanders (arbeidsmigranten uit 
Midden- en Oost-Europese landen, die naar 
Nederland komen met de bedoeling om hier te 
werken.) en natuurlijk niet op de laatste plaats 
kunnen we de bezetting in orde krijgen en 
houden we de kosten binnen de perken, zeker nu 
de subsidie is stopgezet. 
Op dit moment benaderen we de vrijwilligers 
met de vraag of zij een keer in de 5 tot 6 weken 
een dienst willen draaien. Loes 

http://www.openhuiscathrien.nl/
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TRAINING 
 

 

 
Gelukkig hebben we ook voor dit jaar de 
financiële zekerheid om trainingen te 
organiseren voor onze gastvrouwen en gastheren. 
En we zijn heel blij dat Dineke ze weer wil 
verzorgen. Helaas hebben we geen zekerheid 
over de maatregelen die genomen zullen worden 
rondom de virusverspreiding. Maar hoopvol als 
we zijn, willen we toch een plan hebben. We 
gaan ervan uit dat we vanaf april weer met een 
aantal mensen bij elkaar mogen komen in een 
ruimte. We vragen je dan ook om de 
onderstaande data in je agenda te zetten.  
 
Ondertussen is bekend dat door de 
coronamaatregelen de training van 21 april 
niet kan doorgaan. 
De hoop is nu gevestigd op 21 juni. 
 
Zet deze data ook alvast in je agenda: 
maandag 21 juni 
10.00 - 12.00 uur 
14.00 - 16.00 uur  
 
maandag 20 september 
10.00 - 12.00 uur 
14.00 - 16.00 uur  
 
maandag 15 november  
10.00 - 12.00 uur 
14.00 - 16.00 uur 
 
woensdag 17 november (optie) 
Het is nog niet zeker of Dineke beschikbaar is op 
maandag 15 november, daarom is woensdag 17 
november als optie genomen. 
13.00 - 16.30 uur 
 
Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te zien in 
april! Mocht het toch anders lopen, dan hoor je 
dat uiteraard. 
 
Hartelijke groeten, 
Tosca en Janny 
 
 

WAT IS EEN VOG  
(Verklaring omtrent Gedrag) 
 
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw 
(justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor 
het vervullen van een specifieke taak of functie 
in de samenleving. Bij de beoordeling van een 
VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op 
uw naam heeft staan die een risico vormen voor 
de functie of het doel waarvoor u de VOG 
aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een 
bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de 
andere niet. Een snelheidsovertreding kan 
bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager 
taxichauffeur wil worden, maar niet voor de 
functie van baliemedewerker bij een bank. Heeft 
u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten 
gepleegd die relevant zijn voor het doel van de 
aanvraag? Dan krijgt u een VOG. 
 
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare 
personen werken, moeten tegenwoordig ook in 
het bezit zijn van een VOG. De vrijwilliger kan 
met de VOG aantonen dat hij of zij geen 
strafbare feiten op zijn of haar naam heeft 
staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan. 
De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van 
het preventie- en integriteitsbeleid van elke 
vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een 
bijdrage geleverd aan de veiligheid van 
kwetsbare groepen in de samenleving. 
Ongeveer de helft van alle Nederlanders doet 
vrijwilligerswerk. Zij zijn van onschatbare 
waarde voor de samenleving. Sommige 
vrijwilligers werken met kwetsbare mensen en 
daarom is het wenselijk dat zij een VOG kunnen 
tonen.  
Ook voor ons kan bovenstaand gaan gelden. 
 
Thijs is aan het uitzoeken of we voor ieder van 
ons een gratis VOG kunnen aanvragen. Dat kan 
als we aan een aantal voorwaarden voldoen en 
één er van is dat alle vrijwilligers op de hoogte 
zijn van het doel van een VOG. 
Het bestuur kan voor ieder van ons een VOG 
aanvragen en ieder moet dan via zijn of haar 
DIGID dit aanvragen. Na 1 tot 4 weken krijg je 
(als het goed is) de VOG thuisgestuurd. 

Loes en Thijs 
 

PERIODIEK OVERLEG  
met Thijs Eradus van Springplank 040 
 
Ons bestuur is van mening, dat samenwerking op 
stedelijk niveau met de Maatschappelijke Opvang 
(MO) zoals die sinds 1 januari in Eindhoven 
functioneert, erg belangrijk is. Zo weten we van 
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elkaar wat we doen en waar we tegen aan lopen. 
We hebben dan ook besloten één keer per drie 
maanden met elkaar te overleggen. Voorlopig 
natuurlijk via beeldbellen en later kunnen we elkaar 
hopelijk fysiek ontmoeten. Aan beide kanten leeft 
die behoefte sterk. 
4 februari waren Loes en ik in onze 
ontmoetingsruimte voor een digitaal overleg met 
Thijs Eradus, de hoofdaannemer van de 
Maatschappelijke opvang. Voor deze keer schoof ook 
Anneke aan. 
Nadat wij verteld hebben over onze activiteiten van 
dit moment en ook onze zorgen hebben gedeeld 
over de eenzaamheid van onze, meest thuisloze, 
gasten. 
Daarna schetste Thijs de situatie van de MO: 
De maatschappelijk opvang ondervindt veel hinder 
van Covid19. Het is moeilijk  om steeds 1½ meter 
afstand te bewaren, deels door de beschikbare 
locaties, deels door het gedrag van de gasten. In het 
Klokgebouw is een besmetting geweest van enkele 
medewerkers en enkele gasten, waardoor iedereen 
in quarantaine moest. Geen sinecure met verslaafde 
gasten. Het is gelukkig goed afgelopen. 
Op dit moment worden MOE-landers (mensen 
afkomstig uit midden Europa) opgevangen in het 
Klokgebouw, waar ook altijd iemand van stichting 
Barka ( begeleidt Polen) aanwezig is. Deze locatie is 
24/7 open. De brede opvang blijkt een aanzuigende 
werking te hebben voor daklozen uit de regio. Op dit 
moment is Eindhoven de enige gemeente, die 
noodopvang biedt. 
Sinds januari, de start van dit project, zijn al 40 
daklozen doorgestroomd naar een woning of een 
vorm van samenwonen. Zij worden zowel financieel 
als sociaal begeleid. Er komen binnenkort nog 100 
woningen beschikbaar voor doorstromende 
daklozen. Zij mogen max. 2 jaar in zo’n 
doorstroomwoning blijven. Daarna moeten ze in 
staat zijn om zelfstandig te functioneren. 
Inmiddels zijn ook 9 daklozen van de moeilijkste 
categorie geplaatst aan de Vestdijk. Deze groep 
wordt begeleid door de mensen van Els Keet van 
Ervaring die staat. 
De Visserstraat (locatie van het Leger des Heils) is 
aanmeldpunt voor daklozen. De straatarts, Peter 
Meulensteen, heeft daar ook een plek. Daar kunnen 
ook onze gasten terecht.  
Probleem hier is, dat er gemeentelijke ambtenaren 
aanwezig moeten zijn om mensen in te schrijven. 
Helaas heeft de gemeente bepaald, dat ambtenaren 
in deze Covid19-periode niet op andere locaties 
mogen komen. Daar hoopt men iets aan te doen 
door wellicht tijdelijk de aanmeldplaats op de 
Smalle Haven weer open te stellen. 
Het was een prettig en informatief gesprek. Over 
drie maanden spreken we elkaar weer. 

Bernadette 

OPSTART 040  
 
 
EINDHOVEN – Opstart 040 wordt de naam van een 
nieuwe vorm van daklozenopvang aan de 
Bellefroidlaan in Eindhoven 
 
Opstart 040 is bedoeld voor een niet zo lang 
bestaande en uitdijende groep mensen zonder 
huis, die niet voldoen aan het stereotiepe beeld 
van verslaafde, soms psychotische zwerver. De 
nieuwe groep, zogeheten economische daklozen, 
bestaat uit mensen die met minder grote 
problemen dakloos worden dan de gemiddelde 
stereotiepe dakloze van pakweg vijftien jaar 
geleden. Ze hebben schulden, een scheiding te 
verwerken, komen niet aan een huis door krapte 
op de woningmarkt. Ze nemen per 1 januari 
volgend jaar de plek in van de huidige opvang 
aan de Bellefroidlaan 3, in Strijp. 
Momenteel verblijven er achttien dak- en 
thuislozen in het hoekpand. Ze wonen er 
tijdelijk, gemiddeld een jaar, als tussenfase, op 
naar een baan en vaste woonplek. Dat is op dit 
moment onder de vlag van Springplank 040, de 
instelling die mensen zonder huis vooral aan werk 
wil helpen. 
 
Niet samen 
Springplank 040 is ook de bedenker van Opstart 
040. Het idee erachter is vooral dat de klassieke 
groep daklozen en de economische groep beter 
niet samen kunnen worden opgevangen. ”Het is 
niet fijn als de mensen met minder grote 
problemen samen met de andere groep in de 
nachtopvang zitten”, geeft Thijs Eradus van 
Springplank 040 aan. “Wij staan nu op voor de 
nieuwe groep.” 
Een paar dingen gaan daarbij veranderen aan de 
Bellefroidlaan. Het pand wordt aangepast zodat 
op de begane grond maximaal vijftien mensen op 
zijn langst zes weken kunnen verblijven. In die 
korte periode wordt hun situatie in kaart 
gebracht en gekeken of er geen addertjes onder 
het gras zitten. “Als iemand toch blijkt te 
kampen met psychische problemen, dan is deze 
nieuwe opvang niet geschikt”, zegt Eradus. 
Hetzelfde geldt voor zwaar verslaafden. 
 
Permanent begeleiding 
Op de eerste verdieping van het pand komt 
ruimte voor tien tot veertien mensen die er 
langer kunnen blijven terwijl ze zoeken naar een 
manier om hun leven weer op te pakken. Nieuw 
is ook dat er permanent begeleiding aanwezig zal 
zijn bij Portaal 040. In de nachtelijke uren zal er 
altijd één beveiliger en één groepswerker in het 
pand zijn. 

http://www.openhuiscathrien.nl/
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Over de precieze invulling van Portaal 040 loopt 
nog overleg met de gemeente, opvangorganisatie 
NEOS, daklozenstichting Ervaring die Staat en het 
Leger des Heils. Buurtbewoners zijn per brief 

ingelicht over de veranderingen en reageren 
overwegend positief. “We hebben geen last van 
de opvang”, zeggen twee buurtbewoners los van 
elkaar. 

 
 
 

TOFFE PEER 
 

 
 
In december verraste Stichting (Z)onderdak  
Anneke met de ‘toffe peer’. 
Anneke gaf meteen aan dat ze deze  
waardering deelt met alle medewerkers 
van het Open Huis. 
 
De stichting (Z)onderdak maakt zich sterk voor de 
belangen van daklozen, en organiseerde o.a.de 
happening op 22 december jl. op het kerkplein. 
 
Voor meer informatie: zie hun website: 
https://stichtingzonderdak.nl Corry 
 
 

DONATIE VAN 4TUNE 
 

 
 
In voorgaande jaren gaf 4Tune 
op de zondag voor kerst een 
kerstconcert in de Cathrien en 
schonk daarbij een ruime gift 
aan het Open Huis. 
Afgelopen jaar kon dat concert 
niet doorgeen maar het koor 
wilde toch iets aan het Open 
Huis doneren. 
 
Die gulle donatie werd ook 
tijdens de happening op  
22 december jl. overhandigd 
aan onze voorzitter Anneke. 
 
Geweldig 4Tune!!! 
 

Corry 
 

  

https://stichtingzonderdak.nl/
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TEKST BALTIMORE 
 

Tekst gevonden in de oude kerk van Baltimore (1692 auteur onbekend) 

 
Wees kalm te midden van het lawaai en de haast  
en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen. 

Sta op goede voet met andere mensen  
zonder jezelf geweld aan te doen. 

Zeg je waarheid rustig en duidelijk  
en luister naar anderen;  

ook zij vertellen hun verhaal. 

Mijd luidruchtige en agressieve mensen;  
zij belasten de geest. 

Wanneer jij je met anderen vergelijkt  
zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, 

want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf. 

Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. 

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk,  
hoe nederig dat ook moge zijn; 

het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd. 

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen,  
want de wereld is vol bedrog. 

Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; 
veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. 

Wees jezelf. 

Veins vooral geen genegenheid. 

Maar wees evenmin cynisch over de liefde,  
want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras. 

Volg de loop der jaren met gratie;  
verlang niet naar een tijd die achter je ligt. 

Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, 

maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. 

Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. 

Leg jezelf een gezonde discipline op,  
maar wees daarbij lief voor jezelf. 

Je bent een kind van het heelal,  
niet minder dan de bomen en de sterren. 

Je hebt het recht hier te zijn  
en al is het je al of niet duidelijk, 

toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. 

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn. 

Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. 

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen,  
is dit nog steeds een prachtige wereld. 

Wees voorzichtig. 

Streef naar geluk. 
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