
Samen	  met	  Richard	  en	  Anky	  ben	  ik	  op	  kantoor	  alweer	  een	  tijdje	  bezig.	  De	  tijd	  
vliegt	  tijdens	  dit	  project.	  Voor	  mij	  persoonlijk	  is	  het	  mijn	  eerste	  grote	  
communicatie	  opdracht	  binnen	  mijn	  eigen	  onderneming.	  Een	  uitdaging	  en	  een	  
enorm	  leerproces.	  Een	  project	  waar	  ik	  ook	  persoonlijk	  bij	  betrokken	  ben.	  
	  
Want	  alles	  komt	  weer	  terug.	  De	  nachtmerries,	  het	  nachtlampje	  en	  schreeuwend	  
midden	  in	  de	  nacht	  wakker	  worden.	  Sinds	  mijn	  tienerjaren	  heb	  ik	  de	  angst	  dat	  
familie	  of	  ikzelf	  overlijd.	  Wat	  een	  nasleep	  is	  geweest	  van	  diverse	  
overlijdensberichten	  in	  de	  familie.	  Nog	  altijd	  overvalt	  mij	  de	  gedachte	  dat	  alles	  
zomaar	  afgelopen	  kan	  zijn.	  Gelukkig	  heb	  ik	  de	  angst	  voor	  de	  dood	  inmiddels	  een	  
plekje	  weten	  te	  geven,	  en	  daar	  heeft	  dit	  project	  dit	  project	  zeker	  aan	  bijgedragen.	  
In	  de	  zomer	  van	  2013	  ben	  ik	  met	  Richard	  in	  gesprek	  gegaan	  over	  de	  
documentaire	  Voor	  de	  stilte?.	  Een	  project	  waar	  ik	  direct	  affiniteit	  mee	  heb,	  
vanwege	  mijn	  angsten.	  Ik	  wil	  er	  voor	  eens	  en	  altijd	  vanaf	  zijn	  én	  omdat	  het	  
ondernemerschap	  dat	  Richard	  voert,	  mij	  erg	  aanspreekt.	  Zijn	  kracht	  om	  iemand	  
aan	  zich	  te	  binden,	  vanuit	  de	  kwaliteiten	  van	  mensen,	  zijn	  schitterend.	  Hij	  ziet	  
direct	  de	  kwaliteiten	  in	  een	  mens	  en	  benadert	  dit	  vanuit	  een	  menselijke	  en	  
coachend	  perspectief.	  Inmiddels	  is	  Stichting	  Zuyderzigt	  niet	  alleen	  een	  
maatschappelijke	  organisatie	  die	  haar	  steentje	  wil	  bijdragen,	  maar	  ook	  een	  
leerschool	  voor	  talenten.	  Ik	  ben	  trots	  daar	  ik	  daar	  deel	  van	  uit	  maak!	  
	  
Het	  project	  Voor	  de	  stilte?	  neemt	  ons	  sinds	  enkele	  weken	  mee	  in	  een	  vogelvlucht.	  
De	  opnames	  in	  hospices	  lopen	  voorspoedig	  en	  ook	  het	  educatieproject	  krijgt	  
vorm.	  Begin	  2014	  starten	  we	  met	  het	  benaderen	  van	  media	  en	  in	  februari	  
presenteren	  wij	  ons	  funding	  project.	  Er	  staat	  dus	  nog	  veel	  op	  de	  agenda.	  
	  
Inmiddels	  heb	  ik	  door	  dit	  project	  mijn	  testament	  geschreven.	  Geen	  grote	  poespas	  
met	  officiële	  documenten.	  Gewoon	  een	  persoonlijke	  brief	  met	  richtlijnen	  voor	  
nabestaanden.	  Zodat	  als	  het	  onverwachts	  zo	  mag	  zijn	  dat	  ik	  overlijd,	  ik	  mijn	  
vrienden	  en	  familie	  niet	  opzadel	  met	  zware	  beslissingen.	  Langzaamaan	  zie	  ik	  de	  
dood	  niet	  meer	  als	  een	  nachtmerrie	  die	  me	  iedere	  nacht	  overvalt,	  maar	  heb	  ik	  
het	  een	  plekje	  gegeven.	  	  Deze	  visie	  op	  de	  wereld	  neemt	  niemand	  mij	  meer	  af.	  De	  
persoonlijke	  brief	  stop	  ik	  in	  mijn	  bewaarblik	  van	  papieren.	  Veilig	  opgeborgen	  om	  
open	  te	  maken	  wanneer	  het	  nodig	  is.	  
	  
Anne	  Cobben	  


