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Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3 bij 3 vakjes 
alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.

Sudoku
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6 8 1 4
8

4 9 3 2
5

1 5 8 6 2
3 7

1 9 7
8 5 9
9 7 6

Vul het diagram zo in dat in elke rij, 
elk kolom en elk vierkant van 3 bij 3 
vlakjes alle cijfers van 1 tot en met 
9 precies één keer voorkomen.

sudoku
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Rimpels
Wat heeft Liesbeth List zich 
erg opgemaakt zeg. Je ziet 
geen rimpeltje, terwijl ze 
toch wel de zestig gepas-
seerd moet zijn. Ik ben onge-
veer van dezelfde leeftijd 
van Liesbeth, heb me nooit 
opgemaakt en zal dat ook 
nooit gaan doen. Mensen 
mogen best zien dat ik wat 
ouder ben. Ik zal ook nooit 
een facelift laten doen, 
hoeveel rimpels ik ook zal 
krijgen.
Christine davelaar (67)

Grote maat
Wat jammer dat er altijd 
slanke modellen in NU staan. 
Vrouwen van mijn leeftijd  
hebben toch vaak last van 
overgewicht. Ik ben zelf zo’n 
vijftien kilo aangekomen tij-
dens de overgang. De pond-
jes zitten vooral rond mijn 
buik. Dat is heel lastig als je 

aan de mode mee wilt doen. 
In zo’n grotematenwinkel 
hangt bijna nooit wat ik 
zoek. Hebben jullie tips?
Corry van steen, Leiden

Geef uw meninG! 
Bent u het eens met Christine 
davelaar (Rimpels) of heeft u 
modetips voor Corry van steen 
(Grote maat)? Geef ons uw 
mening, mail ons: 
nudetijdvanjeleven@anwb.nl. 

Caravaggio
Met veel interesse heb ik het 
verhaal over de schilder 
Caravaggio (nummer 1 2006) 
gelezen. Ik kende zijn werk 
helemaal niet. Mijn man en 
ik waren meteen enthousiast. 
Onze huwelijksreis ging 32 
jaar geleden ook naar Rome. 
Zojuist hebben we een week-
endje geboekt. Dank u wel 
voor de goede tip!  
mw. J. seringa

79w w w . n u d e t i j d v a n j e l e v e n . n l

nu lezeRspost

Vadertje tijd
Laatst moest ik naar het 

ziekenhuis. Mijn vrouw die 
er veel jonger uitziet dan 

ik, bracht mij weg. De zus-
ter begeleidde mij naar de 
afdeling, waar ik opgeno-
men zou worden en riep 

tegen mijn vrouw: ‘U kunt 
uw vader aan het eind van 

de dag weer ophalen.’ 
Mijn vrouw begon hard 
lachen en bedankte de 
zuster hartelijk voor het 

goedmaken van haar dag.  
dick van manen (60)

nou moe!

Onder redactie van: claire elling

Eigenlijk 
kijken oude 

mensen liever 
uit op een 
straat waar 

wat gebeurt, 
dan op groen 
dat een rust 
geeft die ze 
niet nodig 
hebben. 
Carmiggelt 

+ tante
Haar handen liggen werkloos in haar schoot

Haar ogen zien alleen maar vage vlekken

Maar als ik haar een naam van vroeger noem

Komt er wat leven in haar zachte trekken. 

Ze zit daar met een eindeloos geduld

Dag in dag uit, en dat al vele jaren.  

Ik vraag me af, of ik soms later ook…?

En waarom kan ik haar dit niet besparen? 

Haar glimlach is zo lief, zo dankbaar ook

Terwijl haar nog maar weinig is gegeven.  

Ik weet niet wat haar geest nog bezighoudt

Maar blijkbaar is ze nog niet klaar met leven.

Baukje van Kesteren

ik ben Gerda en zoek een gezellige 
vriendin, waarmee ik af en toe 

leuke dingen mee kan ondernemen. 
ik ben gek op wandelen, fietsen, 

beurzen bezoeken, film, theater en 
creatieve workshops. woon je in de 
omgeving van waddinxveen (Zuid-

Holland) en ben je net als ik rond de 
55 jaar, stuur dan een mailtje naar 

nudetijdvanjeleven@anwb.nl, o.v.v. 
maatje. 

Bent u ook op zoek 
naar een maatje?

Bent u ook op zoek naar een iemand om 
leuke dingen mee te ondernemen. of wilt u 
uw oude schoolvriendin weer eens ontmoe-

ten, bent u op zoek naar een partner, of 
zoekt u dat kinderboek dat u bij een verhui-
zing bent kwijtgeraakt? u kunt het zo gek 
niet bedenken. stuur uw oproep (met uw 

naam, adres en eventueel uw e-mailadres) 
naar: Redactie nu de tijd van je leven, 

Postbus 93200, 2509 BA, den Haag, 
o.v.v. oproep. of mail naar: 

nudetijdvanjeleven@anwb.nl.

mAAtJe GeZoCHt

de  nu LeZeRes

‘er is nog zoveel te genieten’
In Malawi vechten schoonheid en lelijkheid om voorrang. De prachtige 
natuur- en wildparken en het imposante Lake Malawi met de betoverende 
zonsondergang, staan in schril contrast met armoede, hongersnood en de 
aidsepidemie. Ongeveer vijftien procent van de Malawianen van 15 tot 49 
jaar is besmet met het virus. Hier woont en werkt tropenarts Elly Holtrust. 
Ze werkte onder andere als missiearts bij de Medische Missie Zusters, een 
katholieke congregatie, in verschillende ziekenhuizen. Elly: 'De eerste 
vijftien jaar, waren er nog nauwelijks opgeleide gezondheidswerkers. 
Daarom trok ik ook kiezen en deed ik zo’n drieduizend bevallingen per 
jaar. Dat waren letterlijk tropenjaren.’ 
In 1985 vertrekt ze naar Chiringa, tegen de grens met Mozambique, om 
daar basisgezondheidszorg op te zetten. In vluchtelingenkampen richtten 
Elly en haar collega’s gezondheidsposten in. Ook zet ze zich in voor aids-
patiënten. Zo heeft ze in het St. Luke’s Hospital in het Zombadistrict een 
aidstrainingscentrum opgericht: Moyo Wathu of: Ons Leven. Hoewel ze 
inmiddels met pensioen is, werkt ze nog steeds parttime op de aidspolikli-
niek van het St. Luke’s. 
Ondanks alle ellende vindt ze het heerlijk in Malawi. ‘Natuurlijk foeter ik 
regelmatig. Dan is er weer geen water, dan weer geen elektriciteit. Maar 
er valt ook zoveel te genieten. Ondanks alles wat de mensen hier meema-
ken, blijven ze positief en komen ze voor elkaar op.’ Er zijn genoeg rede-
nen om positief te zijn. ‘Door de aidsremmers zijn veel mensen er weer 
bovenop gekomen. Er worden minder besmette kinderen geboren en het 
aantal aidswezen daalt.’ 
Trots verhaalt ze over Jafali Majiga, één van de kinderen waar ze voor 
zorgt. Hij heeft recent een opleiding voor automonteur afgerond en zit vol 
plannen om een bedrijfje te beginnen. ‘Dokter, nu ben ik geen wees 
meer’, zei hij laatst. Elly: ‘Daar doe ik het voor.’ 

Word donateur van Memisa
Het werk van elly Holtrust wordt mede mogelijk gemaakt door memisa/Cordaid. 
uw hulp is hard nodig om gezondheidsvoorlichting te kunnen geven en medisch per-
soneel op te leiden. Als u nú donateur wordt vanaf vijf euro per maand, steunt u het 
werk van memisa/Cordaid en ontvangt u gratis het boek Vijftig maanden zwaar 
van memisa-tropenarts Ad Groen. Bel 070-3136500!
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