‘Geef de kleur terug in mijn leven’

Expositie van verwerkingskleden van
Marion ten Broeke
In revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee is een expositie te zien van verwerkingskleden van Meerkerkster Marion ten Broeke. Marion richtte de expositie zelf in en dacht op die momenten vaak terug aan
de tijd waarin haar man Kees in dit centrum revalideerde.

Kees werd eind mei 58 jaar, hij
was 54 jaar oud toen hij een
herseninfarct kreeg. Hierdoor is
hij rechtszijdig verlamd, heeft
afasie (taalstoornis) en kan
niet meer lezen en schrijven.
Moeilijke tijden braken binnen enkele seconden aan voor
de familie Ten Broeke. De tijd
waarin Kees met gillende sirenes naar het Spaarne Ziekenhuis gereden werd ligt nu ver
achter hen, Kees rijdt inmiddels
rond in een speciaal toegeruste
scootmobiel en leerde geleidelijk aan weer veel dingen op te
pakken. Samen leerden ze in
de loop der jaren om te gaan
met zijn handicap.
Verwerkingskleden
Als een vorm van verwerking
maakte Marion zeven prachtige
verwerkingskleden die elk een
bepaalde emotie uitdrukken.
Onder de titel ‘Geef de kleur
terug in mijn leven’ verscheen

eind april een fraai boekwerk
waarin de kleden niet alleen
staan afgebeeld maar waarin
Marion ook uitlegt vanuit welke
gedachte en in welke gemoedstoestand zij de kleden maakte.
In korte verhalen vertelt Marion
over de angsten, zorgen, strijd,
frustraties maar over ook hoop
en vertrouwen op God in deze
moeilijke periode. Marion
beschrijft in het boek ook de
wending die hun beider leven
nam na de 14de november
2011, de dag waarop Kees het
herseninfarct kreeg. Over hoeveel ze van kleuren houdt maar
ze op een gegeven moment
niet meer zag.
Positief
“Kees is een andere man dan
voorheen”, schrijft Marion.
“Maar hij is vrolijk, positief en
geniet van het leven. Ik pak
nu ook weer leuke dingen op,
dingen voor mezelf en ik kan er
weer van genieten. Samen vinden we, met hulp van veel lieve

Kees en Marion vonden samen een manier om verder te leven

vrienden en familie een nieuwe
manier om verder te leven. De
emoties van verdriet en boosheid heb ik verwerkt in zeven
wandkleden, als meditatie om
mijn nieuwe weg te vinden.
Stukje bij beetje komt de kleur
nu weer terug in ons leven.”

Het boek kan besteld worden
bij Marion (023 561 29 01) en
kost 5 euro (exclusief eventuele
verzendkosten).De expositie in
Heliomare duurt tot 30 juni. Afbeeldingen van de kleden staan
ook op de website van Marion:
www.mariontenbroeke.nl

