
...op hetzelfde moment dat zij zich 
prikte, viel zij neer op het bed dat 
daar stond en was meteen in een 
diepe slaap verzonken. En deze 
slaap breidde zich over het hele 

slot uit: de koning en de koningin 
die waren thuisgekomen en de 

zaal waren binnengegaan, vielen 
in slaap, en de hele hofhouding 
met hen. Ook de paarden in de 
stal sliepen, de honden op de  

binnenplaats, de duiven op het 
dak, de vliegen op de muur,  

zelfs het vuur dat in de haard 
flakkerde werd stil en sliep in.  

En het gebraad hield op met 
pruttelen, en de kok die het  

koksmaatje bij zijn haren wilde 
pakken omdat hij iets verkeerd 
had gedaan, liet hem los en viel  
in slaap. En de wind ging liggen 
en aan de bomen voor het slot 

bewoog geen blaadje meer. 
Rondom het slot echter begon 

een doornhaag te groeien die elk 
jaar hoger werd en ten slotte  

het hele slot omgaf...
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...voor ons een moment van vertragen om te versnellen.  

Even stilstaan met belangrijke anderen, terugkijken, je laten 

inspireren en vervolgens doorkijken naar het nieuwe jaar  

dat voor ons ligt. Echt stilstaan en contact maken, vraagt lef  

en mildheid naar jezelf en naar de ander. De doornhaag  

aanschouwen, dan de noeste arbeid van het snoeien en  

kappen om vervolgens iets nieuws te vinden. Iets nieuws  

dat ervoor zorgt dat alles weer in beweging komt, zowel  

bij jezelf als in relatie tot jouw omgeving. Wij zijn dankbaar  

dat wij regelmatig een stukje mee mogen gaan op het pad  

dat onze klanten hierin bewandelen.

Iets voor anderen betekenen start met de open blik naar  

jezelf. Waar heb ik de opgave van snoeien, waar moet ik  

misschien zelfs kappen? Vragen die wij ons zelf persoonlijk  

en als team zeker ook stellen. Ook wij hebben stilgestaan  

en zijn het proces aangegaan van confrontatie en verrijking. 

Het heeft ons mooie inzichten opgeleverd. 2017 wordt voor  

ons een bijzonder jaar (daarover binnenkort meer… ;).  

Dit wensen we jou eveneens van harte toe!

Fijne feestdagen!
Judith       Eline       Hetty       Cindy       Maaike       Joost% % % % %Uit: ‘Doornroosje’ van de gebroeders Grimm.


