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Madeliefjes
uit de hemel

Ria Verdurmen

Voorwoord
Dit verhaal is bestemd voor kinderen en de mensen om
hen heen. Maar speciaal voor kinderen die heel gevoelig
op de aarde komen, rechtstreeks uit de bron, en met die
gevoeligheid heel moeilijk op de aarde kunnen functioneren. Afwezig zijn, niet begrepen worden, zeker niet
op de scholen. Het liefst plakt men op deze kinderen
het etiket ADHD. Maar ze hebben zo’n wijsheid en zijn
zo super gevoelig. Dit uit zich in angst en boosheid of
concentratiestoornis. Dit zijn nieuwetijdskinderen.
Een heel lief klein meisje gaf mij intuïtief dit verhaal
door. Het is geweldig om voor de Goddelijke wereld te
mogen schrijven. Voor mij was dit een herkenning en
ik weet zeker dat als ik dit had geweten toen ik klein
was, mijn leven anders was verlopen. Daarom zie ik dit
als een handvat voor ouders, opa’s en oma’s, maar ook
zeker voor schoolmeesters en -juffen, die kinderen met
hun gaven op deze manier kunnen helpen hun plaats in
deze wereld te vinden.
Dankjewel, kleine engel uit de sferen, voor het helpen
en doorgeven van deze mooie verhalen. Het was een
geschenk dit te mogen opschrijven …
Door de liefde en betrokkenheid van de uitgever is
mijn droom uitgekomen. Bedankt Jitske.
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Een baby geboren
In een rustige straat in Nederland is het feest. Slingers
hangen voor de ramen: hoera, er is een meisje geboren. Een mooie wieg staat in de babykamer en tussen
de tulen gordijntjes ligt een heel klein poppetje. Ze heet
Lotje, een wolk van een baby. Lotje was al heel lang op
reis. Al voordat ze in mamma’s buik woonde, stond ze
te wachten. Ze wist gewoon: dit worden mijn nieuwe
pappa en mamma. Eerst gaf dat nog veel problemen.
Pappa wist niet zeker of hij wel met mamma een kindje
wilde. Hij vond de wereld zo vol, er waren al zoveel
baby’s. En zo’n kindje, dat kon gaan huilen en moest
een schone luier. Wilde hij dat wel? Maar pappa hield
erg veel van mamma, Rosa, die erg graag een kindje
wilde. En Lotje stond al te wachten. Ja, ja, nog even.
Dit komt goed. Eerst nog in die warme buik. Wel prettig voelde dat, zo dicht bij mamma. En ze kon zo mooi
liedjes zingen. Wat voelde dat fijn, die muziek.
Lotje groeide in de buik. Negen maanden spetterde ze
daarin rond. Toen kwam de dag van de geboorte. Al
heel vroeg ’s morgens hoorde Lotje de engeltjes zingen,
ze hadden feest. Een mensenkindje werd geboren. En
wat voor een kindje! Lotje zag voor het eerst de aarde.
Ze had een mooi klein neusje en een lief rond gezichtje.
Maar vooral die oogjes, die keken zo wijs de wereld in.
Met zoveel liefde erin.
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Pappa en mamma waren zo blij, zo’n mooie dochter.
Toen Lotje nog in de buik zat, had mamma al zo’n
apart gevoel bij haar. Net of ze elkaar al heel lang kenden. En toen ze geboren was en mamma in haar ogen
keek, stond de wereld even stil.
“Ik ken jou, klein mensenkind. Ik voel dat jij al eerder
bij mij was. Wat zullen wij het samen fijn hebben.”
Veel familie, vrienden en kennissen kwamen Lotje
bewonderen. Ze vonden haar buitengewoon mooi,
maar vooral heel wijs. Een vriendin van mamma zei:
“Dit kindje is speciaal. Zij zou wel eens een nieuwetijdskind kunnen zijn.”
“Wat is dat?” vroeg pappa.
“Nieuwetijdskinderen zijn heel wijs, ze doen uitspraken die te wijs zijn voor hun leeftijd. Alles benaderen
ze vanuit hun emotie, ze zijn dromerig en leven volgens intuïtie en gevoel.”
“Dus wij hebben een bijzonder kind?” vroeg mamma.
“Ja,” zeiden de mensen, “koester haar maar. Geef haar
maar extra knuffels.”
Nu, dat was niet te veel gevraagd. Lotje werd geknuffeld als een prinses. Heel vaak, als ze in haar wiegje
lag, haalde mamma haar eruit en legde haar heerlijk
op haar buik.
“Kleine Lotje, wat ben je mooi. En wat heb je mooie
kleine wimpertjes.”
Allemaal blijdschap voor de nieuwe baby.
Dat kan ook anders. Soms wordt een kindje geboren
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in armoede. In Afrika of een ander arm land. De ouders hebben bijna niets te drinken of te eten voor de
baby. Er is altijd felle zon en er zijn nare insecten die
de baby prikken. En dan zijn ook vaak de mamma’s
nog ziek en kunnen niet goed voor hun baby zorgen.
Maar ook in Nederland worden kindjes geboren die
niet echt blij kunnen zijn. Ze hebben mamma’s die
hen niet willen. Ze willen hen soms zelfs wegbrengen of ergens op een stoep te vondeling leggen. Of ze
doen de baby pijn, bijvoorbeeld door te slaan.
Ook deze kindjes moeten verder in het leven en hebben ooit gevraagd om een plaats te krijgen op deze
wereld. Een plaats waar ze het niet gemakkelijk hebben. Deze kindjes kunnen hiervan leren. Niet altijd
krijg je zoveel liefde en geborgenheid op je bordje als
Lotje.
Lotje groeide, ze werd een stevige baby. Ze was zo
lief om te zien in haar roze pakje. En haar haartjes
groeiden door. Haar mamma kon niet wachten tot er
staartjes in konden.
Vaak, als Lotje lag te slapen, was er een hele lieve engel die op de rand van haar bedje zat. Dat was voor
Lotje haar beschermengel. Ze zorgde dat Lotje niet
bang hoefde te zijn. Ieder mens immers heeft zo’n
lieve engel, alleen ziet men ze meestal niet. Deze engel was al heel lang in Lotjes buurt. Net als de twee
poezen die ook in huis rondliepen, parmantig rond de
wieg.
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‘Hé’, zei de ene poes in gedachten tegen de andere,
‘heb jij dat kleine poppetje gezien? Ze noemen haar
Lotje. Zullen we haar maar een extra aai geven? Ze
voelt immers zo zacht.’
Zelfs de poezen in huis voelden dat Lotje welkom was.
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Bezoek van de engel
Pappa en mamma gingen weer gewoon aan het werk.
Soms, als mamma niet thuis kon zijn, kwam er een
hele lieve mevrouw oppassen. Ze was zo zacht in het
verschonen en lachte met Lotje. Ze kirden wat af,
wat een feest. Op een nacht, toen Lotje lag te slapen,
werd ze ergens wakker van. De speen lag bij haar en
ze had het niet koud. Heel zachtjes hoorde Lotje stemmen. Dat was niet haar mamma, maar wel het geluid
van een hele lieve mevrouw.
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“Lotje,” zei de stem, “Lotje, ik kom je iets vertellen.”
Het was een engel die vertelde:
“Lotje, jouw pappa en mamma zijn zo blij met jou.
En nu, omdat ze samen knuffelen, is mamma weer in
verwachting. Dat betekent dat mamma weer een baby
krijgt.”
O, wat was Lotje blij.
“Maar”, zei die engel, “juich niet te hard. Dit kleine
zusje dat je krijgt, ja, het is een meisje, blijft niet lang
leven. Ze komt hier even wonen, heel kort, en gaat
dan weer naar de hemel. En jij, Lotje, ook al ben je
nog zo klein, jij begrijpt dit al. En door jouw warmte kun je pappa en mamma helpen. Die zullen zo’n
verdriet hebben. Soms komt een ziel bij de mensen,
wordt geboren of zelfs als hij nog maar kort in de buik
zit dan mag hij alweer terug. Ieder mens heeft immers
een ziel en deze ziel hoeft niet op de aarde te blijven.
Die gaat weer rechtstreeks naar de Vader. Dit nieuwe
zusje blijft ook niet”, zei de engel.
Korte tijd later was Lotjes mamma in verwachting.
Haar ouders waren zo blij en ze vertelden het aan
Lotje. Die keek hen aan met haar grote ogen.
“Voel maar aan mijn buik. Het kindje groeit zo hard”,
zei mamma.
De dokter zag op de foto dat het een meisje was.
“En alles is goed. Het wordt vast zo’n lief meisje als
jij. Wij noemen haar Noëlle. Vind jij dat mooi, Lotje?”
En Lotje glimlachte.
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De bevalling naderde en Lotje ging logeren bij oma. Zij
voelde onbewust dat het heel leuk zou zijn, een nieuw
zusje, maar hoorde nog steeds de woorden van de engel. Lotje vond het moeilijk iets te begrijpen wat zij eigenlijk als peuter niet kon weten. Maar zij genoot wel
van de sfeer in huis. De warmte van haar ouders, het
fijne huis en de poezen.
Toen Lotje bij oma was, die erg lief voor haar zorgde,
kreeg mamma de baby. Gauw naar het ziekenhuis met
oma. En daar lag ze, de nieuwe baby Noëlle. Stralend,
met donkere haartjes.
“Kijk Lotje, jij bent zo mooi blond. Dit donkere kindje
is jouw nieuwe zusje.”
Blijdschap alom, vele roze muisjes op beschuit. Totdat
na drie dagen de baby zich niet goed voelde. Zij kreeg
hoge koorts. Goed dat ze nog in het ziekenhuis was.
Mamma en Noëlle moesten immers nog even blijven.
Toen paniek, de baby ademde slecht. Gauw maar pappa
bellen. En op de derde dag, juist toen ieder zo blij was
met de geboorte, ging Noëlle over. Ze ademde niet
meer. De koorts werd te hoog en zij sloot haar mooie
oogjes. Wat vreselijk, dat verdriet. De ouders waren
ontroostbaar en Lotje slikte maar eens. Kon ze het leed
maar verzachten. Lieve engel, help alstublieft. Het is zo
zielig.
In diezelfde week werd er een klein kistje gebracht, vol
met tulen stof en roze knuffels. Daar werd de kleine in
begraven. Allemaal witte ballonnen werden opgelaten.
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En aan de buggy van Lotje een groot roze hart. Dag
zusje van mij. Jammer dat je niet mocht blijven.

De dagen en weken erna waren zo triest en ellendig.
Lotje was dubbel zo lief, maar mamma zag het niet.
Hoe kon ze ook begrijpen dat dit kindje niet kon blijven. De tijd op aarde zat erop. Zij mocht al terug naar
de Vader in de hemel. Lotje huilde in haar slaap en de
engel waakte over haar.

18

Pietertje
Maar het leven ging door. Mamma en pappa gingen
steeds meer werken en Lotje bleef bij de oppas achter.
Ze wilde zo graag de aandacht van haar ouders en vanbinnen schreeuwde ze: ‘ik ben pas drie jaar, maar ik
begrijp jullie zo goed. Speel alstublieft met mij, maak
mooie staartjes. Ik ben niet dood, ik ben er nog.’
Maar het bleef kil en koud, zelfs de poezen werden
stil. Lotje lag in haar bedje en zei:
“Lieve engel, kunt u helpen? Worden pappa en mamma nu nooit meer vrolijk en werken ze straks wat
minder? Ik zou zo graag willen dat ze mij meenemen
naar de speeltuin en niet alleen naar het kerkhof. Ik
weet dat Noëlle er ligt, maar het is haar lichaampje.
Haar zieltje zweeft, Noëlle is een engeltje geworden.”
De wijsheid die dit kleine Lotje had, kon niet alleen
ingefluisterd zijn. Zij was een zeer begaafd kindje. En
toen, als een bliksemschicht uit de hemel, hoorde ze
een stem:
“Doe een wens.”
En mamma werd weer zwanger. Alles ging goed,
zelfs de geboorte. En daar was hij dan: Pietertje, een
prachtig zoontje. En wat een coole broer voor Lotje.
Een mooi klein ventje met donkere haartjes en ogen
als meren. Daar lag hij dan, het kleine mannetje. Je
hoefde niet te vragen of hij levenswijs was. Zijn ogen
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straalden. Lotje was zo blij. De sfeer in huis knapte
op, de poezen mauwden en de baby bleef maar huilen.
“Wat maakt dat uit”, zei mamma. “Hij leeft, en hoe!”
De engel vertelde Lotje:
“Dit keer gaat het goed. Pietertje is gezond en komt
van heel ver. Hij was vroeger in een ander leven een
hele wijze geest. Later als hij groot is zal hij, net als
jij, Lotje, goed kunnen leren en mensen dingen kunnen uitleggen. Maar hij zal vooral veel mensen helpen.
Wij noemen mensen zoals hij in de hemel: begaafde
mensen.”
Lotje groeide op tot een stralend meisje, dat naar de
peuterspeelzaal mocht. De juffrouw was dol op haar
en zei:
“Ze had wel Sterre kunnen heten. Ze geeft licht, daar
waar ze loopt.”
Ook Pietertje was een baby om te knuffelen, zo wijs
en zo tevreden. Lotje was zo trots toen ze in haar
bedje lag. Ze had een groter bed gekregen met een
klein nachtlampje. Dat was een elfje. Ze lag er stilletjes naar te kijken en opeens was er zo’n mooie witte
bol. Die danste over haar dekbed. Verschrikt dacht
ze: zal ik mamma roepen? Maar de bol zag er zo lief
uit. Toen, een zachte fluistering.
“Lotje, zie je mij? Ik ben Noëlle, jouw zusje. Ook al
woon ik niet meer op deze wereld, ik ben er voor jou
om je te helpen. In gedachten kom ik om te spelen
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