Roze Kerst
Ver weg wonen van je dierbaren is soms moeilijk. Vreugde kunnen we
makkelijk delen op afstand, maar hoe zit het met verdriet? Onze armen zijn niet
lang genoeg om over de oceaan heen onze geliefden te kunnen troosten.
Borstkanker is steeds vaker in het nieuws en heeft een grote psychische
impact op vrouwen. Ook mijn zus werd vorig jaar getroffen. Het kleurde mijn
kerst roze.
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