
Het Echte Thuis 
De wereld van die moeder was ineengestort. Toen ze ging scheiden, kreeg ze 
ineens veel oude rekeningen, bijvoorbeeld het hypotheek van het huis en de 
zorgverzekering. 

Van haar deeltijdbaan kon ze net niet rondkomen en zonder een financiële steun, 
verloor ze haar huis.  

Om niet ergens op straat te belanden, is het haar gelukt, met veel moeite, om 
een camper te huren bij de camping voor haar en haar zoon van vijf jaar. 

Dat was iets beter dan om in haar kleine auto te wonen, maar ze wenste, van 
harte, dat ze iets meer kon bieden aan haar kind. 

Op een avond, nadat ze een beetje met haar kind had gespeeld en een paar 
verhalen had voorgelezen, liet ze haar kind buiten gaan spelen, totdat het tijd 
was om te gaan slapen. 

Terwijl de jongen zich vermaakte, maakte zijn moeder zorgen over de 
rekeningen die nog betaald moesten worden. 

Op een gegeven moment hoort ze stemmen en gaat ze kijken door het raam. Daar 
was de directeur van de camping aan het praten met haar zoon: 

-Hey jongen, zou jij geen echte thuis willen hebben? 

Een heel sterk gevoel nam controle over het hart van de moeder, die al zoveel te 
verwerken kreeg, toen ze het antwoord van haar zoon hoorde: 

-Maar we hebben al een echte thuis. We hebben alleen, op dit moment, geen huis 
op die plek. 

In zijn jeugdige onschuld had dat jongen van 5 jaar al door wat een echte thuis 
was.  

Er zijn zoveel luxueuze constructies, zoveel immense kastelen, die slechts gelden 
als onderdak voor de bewoners, maar niet het warmte kunnen bieden dat liefde 
binnen een echte thuis kan bieden. 

De werkelijke ruimte mag dan wel ruim zijn, maar als er geen liefde is binnen 
diezelfde muren, dan zal het nooit een echte thuis zijn. 



Een huis is erg makkelijk om te bouwen, maar het is ook makkelijk om het kapot 
te maken. Wat je nodig hebt is alleen een hevig onweer, een aardbeving, een 
vloedgolf of een of andere soortgelijk fenomeen. 

Maar de bouw van een thuis heeft een andere soort investering nodig. Het heeft 
veel aandacht, berusting, begrip, vergiffenis, affectie, vertrouwen en liefde 
nodig. 

Een dergelijk thuis zal nooit verwoest worden omdat haar fundamenten 
onzichtbaar zijn en bestand tegen de meeste verwoestende rampen. 

Binnen zo’n thuis, zal er nauwelijks ondeugd plaats vinden. Maar, als dat toch 
gebeurt, zal het overwonnen worden door dialoog die deel uitmaakt van deze 
constructie. 

Het is misschien zwoegen voor het dagelijks brood, maar de familieband 
gebaseerd op de liefde zal altijd overeind blijven want zijn fundament is niet 
kapot te krijgen. 

Hoeveel families wonen onder dezelfde dak en kennen elkaar niet... 

Hoeveel familieleden isoleren zichzelf in hun eigen plek en daar lijden van hun 
drama’s, zonder het te delen met iemand. Omdat ze vreemden zijn voor elkaar 
onder hetzelfde dak.  

Maar wanneer er een echte thuis is, ongeacht of er materiële of benodigdheden 
tekort komen, de banden van de liefde zullen er altijd zijn en die zullen ook 
kracht en hoop geven voor degenen die daarin leven.  

************************** 

Een thuis is een tempel waar we de liefde kunnen cultiveren en daarom moeten 
we van ons thuis een heiligdom maken waar geluk uitstraalt. 

Bibliografie: www.momentodereflexão.com.br 
Samenstelling: Claudia Werdine 

Vertaling:Samuel Alencar/Ivo Bottema voor NRSP 

 
 

 

 

 

 

 

Nederlandse Raad voor het Spiritisme 

September 2009 
website: www.nrsp.nl 
email: info@nrsp.nl 


