Lieve oma,
In 2004 kwam het boek Mam, vertel eens uit. Een boek dat ik voor mijn eigen
moeder heb bedacht en gemaakt tijdens een periode dat ze ziek was. Ik realiseerde
me toen dat ik nog zoveel vragen had. Vragen over wie ze vroeger was, maar ook
over de kleine en grote dromen in haar leven.
Mam, vertel eens maakte een hoop verhalen los. Grappige, mooie maar ook
ontroerende verhalen. Er kwamen verzoeken om net zulke boeken voor oma’s en
opa’s. Voor dit boek heb ik veel gesproken met oma’s en kleinkinderen. Ik merkte
dat de tijd heel snel is veranderd en dat een gesprek met je oma eigenlijk een reis
door de tijd is. Als oma ken je een groot gedeelte van de stamboom en kun je waarschijnlijk verhalen vertellen over de familiegeschiedenis.
Je hebt dit boek gekregen zodat jouw verhalen bewaard blijven voor de mensen
voor wie jij belangrijk bent. Ik wens je veel plezier met het beantwoorden van de
vragen en hoop dat je terug zult denken aan mooie momenten uit je leven. En ik
hoop dat er gesprekken op gang komen. Over leuke, kleine dingen maar ook over
de moeilijkere en belangrijke zaken.
Mijn droom is dat alle oma’s van Nederland dit boek invullen en op die manier
iets waardevols achterlaten voor hun kleinkinderen. Zodat er iets blijvends is.
Voor altijd.
Normaal hoef je cadeaus niet terug te geven. Dit boek is een uitzondering op
die regel. Het is de bedoeling dat je het boek volgeschreven teruggeeft aan het
kleinkind van wie je het hebt gekregen.

Veel liefs,
Elma van Vliet
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