Toespraak Ton Hanselaar
24 november 2007 – Bomen voor het leven-dag

Geachte dames en heren, beste kinderen,
“Eenzaam maar niet alleen”. Zo heet de autobiografie van koningin Wilhelmina. Zij was naamgeefster
aan dit bos en de oprichtster van inmiddels Nederlands grootste kankerbestrijdende organisatie, KWF
Kankerbestrijding.

Ook wij allen, zoals we hier samen zijn, zijn eenzaam maar niet alleen. Eenzaam in het gemis van een
dierbare, die we aan kanker hebben verloren. Maar niet alleen: we zijn hier samengekomen om onze
dierbaren te herdenken en we delen het gemis, ons verdriet met elkaar.

Door hier samen te zijn steunen we elkaar. En met het planten van een boom voor uw dierbare steunt
u bovendien het werk van KWF Kankerbestrijding en op die manier de vele kankerpatiënten van nu en
van de toekomst.

Bomen zijn een symbool van hoop en leven. Zij maken dit bos tot een groen ere-monument voor alle
dierbaren die aan kanker zijn overleden. Hun namen staan hier in glas gegrift, zoals ze in uw
geheugens staan gegrift.

De vele reacties die we op de Bomendag van vorig jaar kregen maken duidelijk dat deze als zeer
emotioneel maar ook zeer waardevol wordt ervaren. Als een dag waarop het mogelijk is iets voor de
overledene te doen na al het gevoel van machteloosheid die het verlies van een dierbare met zich
meebrengt.

Een van de bomenplanters vorig jaar verwoordde het als volgt: ‘Jouw wereld staat even stil en de
wereld zelf draait door. Maar jijzelf bent degene die zich moet aanpassen omdat de wereld zich niet
aan jou aanpast. Dat doet pijn, heel veel pijn. En daarom was de bijeenkomst op 25 november 2006
zo’n heerlijk indrukwekkende bijeenkomst van al die beschadigde mensen die een dierbare hebben
verloren.’

We zijn blij om te horen dat de bezoekers uit deze dag troost putten en steun vinden bij elkaar, hem
koesteren en regelmatig terugkeren naar dit bos. Eenzaam, maar niet alleen.

Welkom op deze bijzondere plek. Ik wens u een waardige en waardevolle dag toe in dit bijzondere
bos.
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