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Aan het begin kan je niets.
Aan het einde kan je niets meer.
Daartussenin kan je alles.
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John van der Maat, wie is dat eigenlijk?
Ja, dat is een goede vraag! Stukje bij beetje heb ik mezelf ook leren kennen door de jaren heen.
Kan heel veel vertellen over mezelf ,maar ik kan het ook kort houden.
Zeg het maar. Veel vertellen?
Oké. Ben geboren op 18 augustus 1982 in De Meije. 18 augustus is tevens mijn verjaardag, althans ik word vaak gefeliciteerd op die dag dus
ben ik daar maar van uit gegaan. Ik kom uit een gezin van zes kinderen.
Ik ben de tweede en hoop dat ook nog wel even te blijven. Ik gun een
ander ook wel de eerste plek. Toen ik 3 was ben ik verhuisd met mijn
ouders naar Nieuwkoop. In veel dingen ben ik een laatbloeier. Maar
als wijn jaren blijft staan wordt het ook beter en oude kaas is ook niet
verkeerd. Op tienjarige leeftijd ben ik op voetbal gegaan en vaak gaan
de meesten op vijjarige leeftijd dus er is nog een kans dat ik prof kan
worden, maar die droom heb ik maar laten varen. Wat ik trouwens ook
heel leuk vind, behalve op zee, want daar word ik misselijk van. Waar ik
ook misselijk van word is als mensen graag alles voor zichzelf houden
en anderen geen kans gunnen. Ik houd van delen,daarom ben ik ook
vaak op Facebook te vinden. Dat vind ik leuk. Maar we dwalen af.
Terug naar waar ik was. Ik heb op mijn middelbare school mechanische techniek gedaan en dat ook afgerond. Daarna van school gegaan
en gaan werken op een kwekerij in de lelies. Dat twee jaar gedaan en
daarna ben ik in de bouw terecht gekomen, in de plafonds. Daar kwam
ik tot grote hoogtes. Maar aan de top is het ook niet altijd rozengeur en
maneschijn. Na zeven jaar ben ik weer teruggekeerd in de lelies en heb
daar een mbo-studie voor gevolgd. En later ook een managementstudie. Vorig jaar heb ik voor mijn vorige werkgever negen maanden in de
VS gewerkt waar ik ook wel aardig wat van heb opgestoken en waar ik
veel leuke contacten aan over heb gehouden. Na terugkomst in het bedrijf in Nederland kon ik mijn draai niet echt meer vinden en was ik toe
aan een nieuwe uitdaging. Dat werd Kooyman Sierbestrating en Tuinhout, waar ik nu nog werk. Naast mijn loopbaan heb ik nog een aantal
passies. Een daarvan is mijn vriendin Miriam. Achter elke man staat
een sterke vrouw. Bij sommige mannen een man, maar je kiest zelf wat
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je lekker vindt. Respect voor ieders keuze.
Miriam en ik delen nu al bijna zestien jaar lief en leed. En ik hoop dat
nog heel lang vol te houden. En er is nog een vrouw bij gekomen. Daar
dromen veel mannen van. Onze dochter heet Isa. Hopen dat ze op haar
moeder lijkt. Maar dat terzijde. Een andere passie van mij is sport en
dat is gekomen door mijn andere passie. Eten! Een goede tegenhanger
om je lichaam in balans te houden. Voetbal, hardlopen, ietsen. Alle
sporten vind ik leuk. Spelletjes fanaat!
Ik doe alles een beetje. Naast sporten ben ik ook zanger in een band.
Daar heb ik ook hele leuke ervaringen mee gehad en meer komen er
misschien ook wel aan. Wie zal het zeggen?
Ik heb dit boek geschreven voor mijn dochter en eventuele andere
kinderen die ik misschien nog mag krijgen. In dit boek zal u nieuwe
gedichten en spreuken van mij kunnen lezen.
Schrijven is dus ook een passie, maar dat zal u in dit boek gaan lezen.
Volgens mij zijn jullie wel wat wijzer geworden over mij. Als u nog
vragen hebt kan u me altijd mailen of bellen. Houd er wel rekening mee
dat ik nummerherkenning heb. Ook kan je ook gewoon naar me toe
komen. Dat vind ik persoonlijker en daar houd ik wel van. Wees niet
bang, want ik bijt niet, maar als ik ergens mijn tanden in zet dan laat ik
niet snel los! En als mij iets te binnen schiet schrijf ik het op, anders kan
je het op je buik schrijven.
Veel leesplezier!
Groet,
John van der Maat
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Er zit een engel in jou!
Kijk in de spiegel en zeg tegen jezelf dat
je bijzonder bent.
Op den duur krijg je vanzelf vleugels.
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Mijn liefde voor jou!
Dag na dag komt het dichterbij,
de eerste ontmoeting tussen jou en mij.
Ik kan niet wachten om je te zien en te voelen,
degene die daar in haar moeders buik in beweging is.
Ik zal met je knufelen en met je kroelen.
De liefde die ik voor jou voel is niet mis.
Een nieuw leven, een nieuw mens
dat de wereld iets nieuws kan geven en je hebt nu al twee fans.
Voor jou zal ik werken als een paard, want dat ben je waard!
Geef als het niet gaat maar een schreeuw,
want voor jou zal ik vechten als een leeuw.
Als een wijze uil zal ik je alles leren
en veel uit laten proberen.
Als een aap zal ik de toppen beklimmen van de hoogste bomen.
Als een olifant ruimte maken voor jouw grootste dromen.
Als een vogel zing ik liederen voor jou, heel luid.
Als een giraf steek ik mijn nek voor jou uit.
Als een bizon zal ik deuren voor je openmaken.
Als een eekhoorn zal ik noten voor je kraken.
Als een dolijn zal ik met je spelen
en alles met je delen.
Als een tijger zal ik je beschermen en me over je ontfermen.
Als een rups mag jij je ontpoppen en altijd bij mij aankloppen.
Keer op keer, want jij bent mijn lieve knufelbeer.
Veel liefs,
Papa

9

Wat ben jij bijzonder.
Blijf bij mij.
Ik kan niet meer zonder jou.
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Mama van Isa!
Mama van Isa, wat ben ik trots op jou.
Mama van Isa is mijn vrouw.
Mama van Isa, wat doe jij het goed.
Mama van Isa weet hoe ze Isa troosten moet.
Mama van Isa is al een echte moeder.
Mama van Isa is Isa’s voeder.
Mama van Isa is de moeder van Isa’s dromen.
Mama van Isa is het bos en Isa en ik zijn de bomen.
Mama van Isa is Isa’s plek om te schuilen.
Mama van Isa troost Isa als ze moet huilen.
Mama van Isa zal Isa altijd beschermen.
Mama van Isa zal zich altijd over haar ontfermen.
Mama van Isa weet wat goed voor haar is.
Mama van Isa is het water en Isa is de vis.
Mama van Isa is een hele sterke vrouw.
Mama van Isa, Miriam is haar naam.
Mama van Isa geeft haar liefde wat ik beaam.
Mama van Isa is de vrouw waar ik veel van houd.
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Fouten maken is menselijk,
maar zorg dat je niet te menselijk wordt.
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