Van mij mag het stukje van de suggesties wat het had kunnen zijn er wel uit, (moet niet,)
kaarsje (denk ik niet, had wel waxinelichtjes branden vaak) peukje? Al die suggesties, wat
heb je eraan in het verslag? De gehele pand was op allerlei vlakken slecht onderhouden, ook
de elektriek, Boudewijn heeft veel oplossingen gevonden om het prettiger bewoonbaar te
maken, misschien was dat niet alles veilig gedaan . Er was veel brandbaar, houten
intimmeringen, boeken, mooie prulletjes, spulletjes om naar te kijken en van te genieten.
Ik vertelde hem over een 1 aprilgrap op een basisschool, de kindertjes moesten een
klapstoeltje meenemen omdat de schoolstoelen werden schoongemaakt door een bedrijf. Een
armlastige marokkaanse moeder wilde met mij met de auto van mijn moeder naar ikea om
klapstoeltjes te kopen. Ik vond t zielig voor de kindertjes en voor haar om haar op kosten te
jagen. Ik vroeg of zezich realiseerde wat voordag het was morgen, ze zei dat ze zeiden dat het
echt geen 1 aprilgrap was. Daarop vroeg ik of Boudewijn iets leukers wist, hij dacht van niet.
Boudewijn had een hart van goud, was gul en bedoelde het goed, dankbaar, liefdevol, als het
in zijn vermogen lag wilde hij helpen waar hij kon. Soms kon hij dat niet, kon ik er niet mee
over weg met zijn manieren en ging hij heel erg over grenzen heen, maar dat is ook
Boudewijn. Afstand nemen vind ik vaak vrij lastig en heb me soms wat veel gefocust op die
dingen maar die waren ook lastig.
Een puntje voor in het verslag misschien, tijd en geld waren vaag en rekbaar, behalve de
treinen: daarvan wist hij altijd welk nr en welke tijd, hij zag hoe laat hetwas aan de trein die
voorbij gleed: o, dat is de 264487 zal ik maar zeggen, van daar naar daar, dan is het nu zo en
zo laat. Bou had een opslag/garage aan het spoor waar hij graag
Al neem ik er nu niet helemaal de tijd voor, of juist toch wel maar wil jou ook nog weer
bellen en dacht ook nog mijn gezicht te laten zien in ons danskafeetje waar tot 23 u muziek
gespeeld wordt. Eigenlijk zou ik daar warmte mogen kunnen ontvangen al durfde ik niet
vanwege eventuele vervelende reacties op hoe we samen met elkaar en niet met elkaar waren,
omdat we officieel in de ogen van
lekker belangrijk, het leven gaat door, ....

