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Het liefst willen wij de richting geven aan de weg die wij 
graag willen bewandelen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Ruim vijfentwintig jaar geleden moesten wij 
noodgedwongen een andere richting inslaan.

Ons leven kwam in een ander daglicht te staan.

In dit boekje beschrijf ik mijn wens om moeder te worden 
en het besef dat die niet altijd gelijk in vervulling kan gaan. 
En als het dan eindelijk wel zover is en de bevalling nabij 
komt, zelfs de wens niet altijd uitkomt zoals gewenst.

Ellen Carballo-Versteeg (Den Haag 1962)
Sinds januari 2000 schoonheidsspecialiste 
(zelfstandig) van schoonheidssalon
Elisah Amber Cosmetics

Een gedeelte van de opbrengst
van dit boekje komt ten gunste
van een specifieke wens van
een groep bewoners van
Stichting Ipse de Bruggen

Voor info of bestelling van dit boekje: 
ellencarballo.247@gmail.com
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PROLOOG 

Een wens 
Niet altijd gelijk vervuld 
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Wij waren er klaar voor, alleen de tijd was er nog niet 
rijp voor! 
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Met de aankoop van dit boekje steunt u:
 

Stichting Hethuis is opgericht door ouders van 
kinderen met een beperking en realiseert - zonder 
overheidssteun - een thuis voor deze kinderen. 
www.stichtinghethuis.nl




