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wagen, elk gaatje 
benut, vertrekken 
we in ’t Verloren 
Eind Hechtel, op 
onze jaarlijkse ge-
zinsvakantietocht.  
 
Bij de eerste 
scherpe bochten van 
de Oude Heerstraat 
vallen al de eerste 
zeurende woorden 
van onze jongste 
Ian. “En waarom 
moet ik altijd op 
de kleinste stoel-
tjes, achteraan in 
het koffer zitten?” 
“Ik wil wel achter-
aan zitten”, zegt 
rebelse tweeling-
dochter Yinta, 
“maar ik mag weer 
niet!” Deze zeuren-
de reacties zijn nu 
niet direct bevor-
derend voor chauf-
feur papa die aan 
zijn helse rit be-
gint.   
Yano, de oudste 
zoon, leidt de aan-
dacht wat af naar: 
“Ik hoop dat er 
weer een leuke beek 
bij ons vakantie-
huisje ligt. Dan 
kunnen we weer dam-
men bouwen en vis-
sen vangen.” Yano 
is de vredestichter 
van ons kroostrijk 
gezin. Hij heeft de 
zachtheid van zijn 
moeder en het avon-
tuurlijke van zijn 
vader.  
De andere tweeling-
dochter Yalina is 
al een rustig bab-

beltje aan het 
slaan met oudste 
dochter Imana over 
echte meisjeszaken.  
 
We passeren het au-
tokerkhof en de 
Colruyt in Helchte-
ren en mijn echtge-
note Heidi valt 
reeds traditioneel 
in slaap. We zijn 
exact 4 km weg. Moe 
om alles klaar te 
maken voor de reis 
en om het huis pi-
cobello in orde te 
krijgen. De gekende 
gedachte: ‘Er moest 
maar eens iets ge-
beuren en dat er 
dan iemand in het 
huis moet zijn.’ We 
leerden elkaar in 
de jeugdwerking 
kennen. Ze viel me 
onmiddellijk op met 
haar sluik bruin 
haar, dito John-
Lennon-brilletje en 
enge broek, van het 
kaliber je-moet-er-
voor-op-je-bed-gaan
-liggen-om-ze-aan-
te-trekken. Natuur-
lijk was ze de 
knapste.  
 
Nu zitten we hier 
vele jaren later op 
ons overdekt ter-
ras. De eerste zon-
nestralen zorgen 
voor een lente-
gevoel. Een mens 
voelt zich dan al 
snel gelukkiger. 11 
teak-stoelen zijn 
er ingenomen. Mijn 
echtgenote heeft 
geen enkele moeite 

gespaard om te zor-
gen voor een uitge-
breide brunch. 
Zelfs de tafelver-
siering is aanwe-
zig. Haar kleuter-
leidster-zijn is 
hier niet vreemd 
aan. 
 
Onze oudste Imana 
hield haar Afri-
kaanse genen in 
ere, want zij is 
nog maar net aange-
komen met haar 
partner vanuit het 
Leuvense. God, wat 
mis ik deze uitge-
vlogen meid.  
Oudste zoon Yano 
observeert, geniet 
stilletjes, zijn 
ogen richtend op de 
achterliggende na-
tuur in het Nete-
dal. Zijn verbon-
denheid met ‘de 
beek’ als rode 
draad in zijn ont-
luikend volwassen 
leven. Zijn vrien-
din is in de weer 
met dochter Yinta.    
Extra moedertje Ya-
lina helpt met het 
aanbrengen van de 
broodjes. De vrien-
den van de tweeling 
voeren een voetbal-
gesprek over Racing 
Genk met de jongste 
van ons gezin Ian. 
 
Langzaam maar zeker 
verloren we de 
greep op onze grote 
kinderen. De 5 
drukke kleine gast-
jes, die we meer-
maals maar al te 
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achter het behang wilden plakken, groeiden uit tot 5 mooie jong volwassenen. Met 
uiteenlopende studies ook. Hier en daar wat verwacht, andere richtingen ook totaal 
weer niet.  
We hebben ze groot gebracht met vallen en opstaan, zoals alle ouders, zonder hand-
leiding. Ik denk dat het nog steeds een bestseller zou zijn: “Hoe voed ik nu eigen-
lijk een kind echt op?”  
Elke ouder doet hier bijna steeds zijn best in. Zelf hecht ik veel belang aan een 
warme en waakzame opvoeding. Vanuit een gelijkwaardigheid met je kinderen samenwer-
ken en geen voorwaarden stellen aan je liefde voor je kinderen. En bij elke frats, 
bij elk kattenkwaad, bij elke jeugdzonde … toch blijven zeggen dat je van ze houdt.  
 
Zelf moeten we nu onze kinderen loslaten met mondjesmaat, met zeker wat pijn, maar 
graag met de woorden van de profeet Kahlil Gibran... 
 
Je kinderen zijn je kinderen niet. 
Zij zijn de zonen en dochters van ‘s levens hunkering naar zichzelf. 
Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel ze bij je zijn, behoren 
ze je niet toe. 
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen 
gedachten. 
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven 
in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. 
Je mag proberen gelijk hen te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te 
maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. 
Jullie zijn de bogen, waarmee jouw kinderen als levende pijlen worden wegge-
schoten. 
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt je met 
zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan. Laat het gebogen wor-
den door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn, want zoals hij 
de vliegende pijl lief heeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is. 

 

Regen, sneeuw of wind… 
Een fluovest voor elk kind! 



Nieuws uit het 2de leerjaar: een verhaal voor Jan 

Een gevecht met bananen en wortels.  

   

 

Dieren van een appel, komkommer of wortels. 

En wat vind je van mijn nieuwe fietsbel en telefoon? 

Groetjes van de groentenman
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Nieuws uit het 3de leerjaar: Chromebooks 
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“ONDERWIJS EVOLUEERT !” 



 

Nieuws uit het 4de leerjaar: 4A schrijft een brief naar de 

burgemeester  
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“Geachte 
burgemeester 

…” 



Nieuws uit het 5de leerjaar: Kleutersportdag   
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Nieuws uit het 6de leerjaar: Op weg naar het secundair  
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CERA ONDERSTEUNT ONS CHROMEBOOK-PROJECT - coördinator Toon 

Donné  
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“Alle kleine beetjes helpen 
voor de toekomst van onze 

kinderen” !” 



Uit de muzische klas:  Musiche juf Carine Hillen 
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De spetters van 1d in beeld: 

… en hun vijf zintuigen. 
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Nieuws uit het 1ste leer jaar : De vijf zintuigen  
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“Mijn zintuigen 
juichen!”  



Nieuws van de zorgjuf Han: Bingel, online platform  
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Nieuws uit het zesde leerjaar: Op weg naar het secundair deel II 
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Nieuws uit het zesde leerjaar: Op weg naar het secundair deel III 
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Kloosterstraat 6 

3930 Hamont-Achel 

 

0032 11 44 55 61 

 

secretariaat@derobbert.be 

Belangrijke resterende data schooljaar 2018-2019  

www.derobbert.be 

sportief en eigentijds 
sterk in ICT       

muzisch 
bewogen team 

 
 
 
 
 

zorgzaam  
 

groot in kleine dingen 
 


