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STRESS!!!!

E
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geëmancipeerde man vertelt me hetzelfde: als

onder mijn voeten te krijgen. De nieuw

de kinderen 7 jaar of ouder zijn, storten ze in

opgestarte opdrachten na mijn zwan-

en moeten ze een jaar of meer bijkomen van

gerschapsverlof lopen goed; de opdrachtge-

de tropenjaren die ze achter de rug hebben.
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bestuurd door ‘gewone’ hormonen. Mijn nanny,

zijn als we gewoon stoppen met werken om zelf
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voor de kinderen te zorgen. Maar dat menen we

samen met mij voor dat ons huishouden met

natuurlijk niet echt.
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We zouden doodongelukkig worden.
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zorgt er voor onze kinderen als wij hard aan
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En dan kom ik gisteren thuis na een twee-
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hebben stort als een kaartenhuis in elkaar.

van stress.
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van een offerte en een column door bel ik verschillende bemiddelingsbureaus. Ook zij weten
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niet zeker of zij binnen twee maanden een
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van mijn opdrachtgevers belt me of ik morgen

organisaties bij de wijze waarop zij antwoorden
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Ik ben niet alleen. Dat stelt gerust. Iedere beet-

over haar vak in haar boek Hoe ik verander.
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