Take a look at my life *week
14*
Dit keer echt een stuk later dan normaal mijn weekoverzicht.
Ik was een paar dagen niet thuis, omdat ik op Mirre was. Na
een dag dat ik thuis was, ben ik nu ook weer niet thuis. Dus
alles
is
een
beetje
vertraagd
op
mijn
blog.

Mijn
week begon zoals gewoonlijk in het ziekenhuis, aangezien ik
elke maandag op controle moet komen. Ze wilde weer mijn urine
testen en ook dat er weer even bloed werd geprikt. Ja ze
houden me goed in de gaten. Wel vervelend zo vaak het

ziekenhuis, maar het is voor een goed doel zeggen we maar.

Nog
altijd mis ik ons oude uitzicht van ons oude huis. Maar verder
zijn we er zeker op vooruit gegaan. Maar nu hebben we hier een
prachtige boom helemaal in bloei staan. Toch geeft dit
natuurlijk ook weer een hoop rommel voor het huis als hij
uitvalt.
Dit
is
nu
wel
even
genieten.

Ik was vanaf donderdagavond op Mirre, de laatste twee dagen
van het traject “Stralend de wereld in” Wat zijn die zeven
blokken om gevlogen. Maar ergens voelt het nu wel goed dat het
klaar is, juist zo vlak voor dat die kleine komt. De laatste
avond samen als groep, zijn we met een paar naar buiten gegaan
en genoten van het vuur. Daarvoor kreeg ik van de groep een
cadeautje voor de kleine in me buik. Zo lief, wel raar ze
hebben het grootste deel van de zwangerschap van dichtbij
meegemaakt. Maar de laatste loodjes missen ze dus.

Na “Stralend de wereld in” ben ik nog even gebleven. Want de
dag erna hadden ze opendag op Mirre. En dat vond ik wel heel
leuk om nog even mee te pakken. En het voelde veilig om nog
even te blijven, na een intensieve twee dagen. Heb dus de
avond voor de opendag genoten van de avond buiten. En niet al
te laat naar bed gegaan.

