16 – Donderdag 2 Mei 2019
Ook voor de kinderen is het natuurlijk een
zware periode. Ik heb 5 kinderen plus een
bonus zoon. Joey en Demi uit mijn eerste
relatie, Darryl uit de tweede, Randy uit de
derde en Casey samen met Sharon. Zoals
mijn vader altijd zegt: ”Hij kan beter
neuken als lullen!”
Sharon heeft ook al een zoon uit een
eerdere relatie. Dylan was 3 toen hij
samen met Sharon in mijn leven kwam en
hoewel hij maar één echte vader heeft, zie
ik hem ook als mijn zoon.
Al mijn kinderen kennen papa alleen met
een schorre stem, dus voor hun is daar
niets vreemds aan. Joey was nog geen jaar
toen ik voor de eerste keer geopereerd
werd en de rest is pas later geboren.
Inmiddels hebben Joey en Demi zelf ook al
kinderen, dus voor het nageslacht is
aardig gezorgd.
Dylan en Casey wonen bij ons. Casey weet
dat papa ziek is en laat zo af en toe
merken dat ze dat wel zielig vind. Het
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echte besef heeft die kleine meid nog niet,
en dat is misschien maar beter zo. Dylan
weet donders goed wat er speelt, maar uit
dat niet zo. Af en toe krijg ik een blik of
een arm om me heen, en dat zegt genoeg.
De andere kinderen zijn al iets ouder en
wonen niet bij ons. Zij staan midden in de
“grote mensen wereld” en zijn er
natuurlijk ook heel erg mee bezig. Ik kan
me niet inleven in de situatie waarin zij
zich nu bevinden, maar ik kan me er wel
iets bij voorstellen. Mijn papa en mama
zijn allebei gezond, en ik zou gek worden
als daar iets mee gebeurd.
Sharon en ik hebben de gesprekken in het
ziekenhuis en ervaren de situatie anders
als de rest van de familie, die het weer via
ons moet horen. We houden allemaal
rekening met het feit dat het mis kan gaan,
maar ik ga er voor hun echt een schepje
bovenop gooien om te herstellen.
Een belofte kan ik niet maken, maar ik kan
wel zeggen dat ik keihard mijn best ga
doen om nog zo lang mogelijk van mijn
kinderen en kleinkinderen te genieten!
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