Tja waar moet ik beginnen. Op tv bestaat de serie Hart in Aktie. De afgelopen maanden is bij
ons 1 grote Hart in Aktie geweest.
Het is gevaarlijk om dingen op te sommen wat ons allemaal ten deel is gevallen omdat ik
bang ben een aktie te vergeten. Maar toch wil ik wat aktie's met jullie delen om aan te geven
hoe bijzonder het allemaal is. En met wat een bijzondere mensen wij ons mogen omringen.
Compleet bezorgde maaltijden, pannen soep, oppas, slaappartijen bij vriendjes en
vriendinnetjes, een hele bijzondere vakantie naar Toscane met wederzijdse familie, elke 8e vd
maand een roos, honderden kaartjes, talloze smsjes, een klusabbonnement, nieuwe
winterbanden voor de bus, uitnodigingen om te komen eten, een ligschommel voor Coco, de
tuin is afgemaakt met gras voor Dean, een zak met kadootjes voor de deur op 5 dec. (zonder
afzender, wie is dat toch ?), enorm veel inzet om de Ad Huiberts Stichting van de grond te
krijgen, 100 bedrukte t-shirts om te verkopen, prachtige ballen voor alle kindjes die er 19
december waren, aangeboden kerstpakketten, een papa die aanbiedt om vuurwerk met Dean te
gaan kopen, vriendinnen die me verrassen met uitjes, de mogelijkheid voor de kinderen om te
blijven tennissen, tenniskamp in Nijverdal voor Mexime, een memorabele 19 december met
alle inzet van zoveel mensen, honderden welgemeende knuffels en omarmingen en zo kan ik
nog wel doorgaan. En dan nu een IPAD voor de kids.
Het is werkelijk niet in woorden te vatten en ik weet ook niet wat ik moet zeggen om iedereen
te bedanken. Het probleem is dat heel veel van deze actie’s anoniem zijn, dus richt ik me op
deze manier tot al die mensen die zo ontzettend lief voor ons zijn. Uit de grond van mijn hart
dank jullie wel allemaal.
Het mooiste van dit alles is dat blijkt hoeveel Ad voor velen van jullie heeft betekend. En dat
is het allermooiste kado dat jullie ons kunnen geven. We gaan Ad met z’n allen niet vergeten.
En ik zal mijn leven NIET vergeten wat jullie allemaal voor ons hebben gedaan.
Jullie zijn voor mij Ad’s Angels !!!!! En wat zal Ad trots en verguld zijn dat jullie met z’n
allen zo goed op ons passen. Dank jullie wel allemaal voor alles.
Heel veel liefs en a big hug van Joyce XXX

