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VOORWOORD
Lieve familieleden,
Door ziekte was Joyce, die tot nu toe ons familieblad altijd samenstelde, heeft de
samenstelling van deze Waringin een tijd stilgelegen. Gelukkig heeft Kurd zich bereid
verklaard, gesteund door Co, om de klus op te pakken en zo kunnen we jullie, wel wat later
dan gebruikelijk, dit blad aanbieden. Wij zijn hen hiervoor heel dankbaar.
Er is jullie gevraagd om een bijdrage te doen die samenhangt met veranderingen in jullie
leven, wat deze zijn geweest en wat dit teweeg heeft gebracht.
Verandering; een wijziging, iets dat anders geworden is. Dat is de letterlijke betekenis uit de
dikke Van Dale. De vraag is enkel of je het herkent, het wilt accepteren en vervolgens een
bijdrage wil doen in de verandering. Veranderingen zijn er dagelijks om ons heen. Denk aan
de klimaatverandering, de vluchtelingenstroom naar Europa of de technologische
ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Neem de opwarming van de aarde nu als voorbeeld. Iedereen ziet de ravage van orkaan Irma
die over de bovenwindse eilanden getrokken is en ook andere gebieden heeft huisgehouden.
Wetenschappelijk is aangetoond dat dit soort rampen mondiaal zullen blijven toenemen als
gevolg van de toenemende uitstoot van schadelijke gassen; ons klimaat verandert
voortdurend. Steeds meer mensen herkennen dit verschijnsel, maar er is ook een steeds
grotere groep die de oorzaken niet erkent. Voor deze groep is de noodzakelijke stap om deze
oorzaken tegen te gaan vaak te groot en soms neemt men zelfs een destructieve houding aan.
Zoals bijvoorbeeld de president van Amerika die het verdrag van Parijs naast zich lijkt neer te
leggen en de wetenschappelijke onderzoeken als onzin bestempeld heeft.
Bij veel veranderingen maken we
een afweging van (eigen) belangen
en gevoelens om te bepalen of we
mee willen veranderen. Sommige
veranderingen kunnen we plannen
en andere overkomen ons. Denk
aan ziek worden, waardoor je soms
volledig onverwacht overmeesterd
kan worden. Meestal vinden we in
ons zelf dan ineens een kracht om
het ziektebeeld te accepteren en,
belangrijker, vechtlust om dit te
boven te komen.
Andere veranderingen plannen we juist van tevoren. Zo zijn wij in 2016 in het
huwelijksbootje gestapt en hebben we een nieuw onderkomen gevonden in het geboortedorp
van Rianne. In deze Waringin staan verschillende verhalen over veranderingen van
familieleden die deze graag willen delen.
En vergeet niet dat bij veranderen het juist hoort om af en toe uit je comfortzone te stappen en
je op glad ijs te begeven. Iedereen leert immers met vallen en weer opstaan. Veel leesplezier!

Quincent Ripassa
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VAN HET BESTUUR
Voor jullie ligt de nieuwe ‘samengevoegde’ Waringin-editie van 2016 & 2017.
De afgelopen 2 jaar kostte het ons veel moeite om tot een goed gevulde
editie te komen met leuke verhalen en anekdotes. De opkomst van de
sociale media en smartphones heeft een enorme vlucht genomen en een
papieren blad zoals onze Waringin doet een beroep op een andere
manier van communiceren. Vandaar dat de tekststukjes voor de
Waringin niet met dozen tegelijk per post binnenkomen. Om mee te
gaan in de huidige ontwikkelingen, moeten wij hard nadenken over
alternatieve manieren van het uitgeven van De Waringin. Misschien
toch maar overgaan op een digitale uitgave in formaat PDF? Wij zijn er nog niet helemaal uit;
maar misschien heeft u ideeën en die horen wij dan graag!
Uiteindelijk is het ons toch gelukt dit blad voor u samen te stellen, met dank aan de bijdragen
van onze schrijvende familieleden.
Jullie bijdragen voor de volgende Waringin kunnen tot 15 mei 2018 worden gestuurd naar de
email van Wendy Ripassa:
wendy.ripassa@upcmail.nl We hopen op heel veel
inzendingen!!!
Laat ook eens horen wat jullie vinden van de Waringin en reageer op de oproepen die via het
blad en de e-mail worden gedaan! Dat zouden wij zeer op prijs stellen!
Naast tekstschrijvers, zijn wij ook op zoek naar familieleden die een structurele bijdrage
willen leveren aan de productie van ons familieblad. Met één of twee actieve redacteurs, die
ons team kunnen versterken, zouden wij enorm blij zijn. Ook is er een vacature voor de
functie van penningmeester; het wordt tijd dat het stokje wordt doorgegeven. Aanmeldingen
zijn meer dan welkom en kunnen naar kurd.ripassa@gmail.com
De late verschijning van De Waringin heeft ook te maken met de plotselinge operatie van
redactielid en Waringin-samensteller, Joyce Ripassa. De darmoperatie waarvoor ze het
ziekenhuis inging, is goed gegaan; door de kunstmatige beademing tijdens de operatie hebben
haar stembanden echter een beschadiging opgelopen, wat problemen geeft bij het ademen en
het spreken. Momenteel is ze hiervoor in revalidatie. De andere redactieleden hebben nu haar
taken verdeeld, om zodoende toch deze Waringin te kunnen uitbrengen. Wij wensen Joyce
van harte beterschap!
Dan nog de onvermijdelijke vraag:

Willen jullie a.j.b. jullie donatie van minimaal € 11,- storten op onze
bankrekening NL28ABNA0571060978 t.n.v. J.R. Ripassa
Zoals eerder vermeld, bekostigen wij met jullie donatie niet alleen de uitgave en verzending
van het blad, maar ook de activiteiten van de Stichting Ripassa, waaronder het
stamboomonderzoek.
Ook is het onze wens om elk jaar een familiedag te organiseren, wat niet altijd is gelukt, maar
wat een groot succes was de Familiedag 2017 ten huize van Floor Ripassa! We zijn van plan
om in 2018 een familiedag te organiseren in Amersfoort. Wij hopen dan weer op de inzet en
betrokkenheid van veel familieleden. Daarom ook de onderstaande herinnering.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en een fijne winter met de daarbij horende feestdagen
toe.
Namens het bestuur
2.
Kurd Ripassa

NOSTALGIE (Vroegâh was alles Beter)
Door mijn levensloop is nostalgie een kenmerkende eigenschap van mij geworden. Aan het
verleden kan ik me vasthouden; dat geeft mij stabiliteit en zelfverzekerdheid.
Niet dat vroeger alles beter was; nou hoewel, daar heb ik wel een punt.
Nee, vroeger was er iets en dat bleef bestaan; op die zekerheid kon je bouwen. Tegenwoordig
moet alles maar veranderen en elke verandering is zeker geen verbetering. Het nadeel van de
hedendaagse veranderingen is dat ze kortstondig zijn; worden weer snel opgevolgd door
nieuwe veranderingen, waarvan je ook niet met zekerheid kan zeggen dat het zo zal blijven.
Daar word ik niet alleen moe van, maar hele volksstammen. De basis waarop je leven rust,
wordt alsmaar omgekeerd en heringedeeld. Het is volgens mij de reden waarom er nu zoveel
mensen last hebben van depressies of van burn-outs; het werk niet meer leuk vinden en alleen
nog maar “moeten, moeten en nog eens moeten”. Hoewel nostalgie geen medische
aandoening is, ervaren sommige mensen toch symptomen zoals pijn in de borstkas, keel, of
maag, of gevoelens van emotionele pijn. Er is 1 groep mensen die baat heeft bij dit nieuwe
systeem van veranderingen en dat zijn de mensen, die koste wat het kost hun zakken
ermee kunnen vullen. Waar gaat het eigenlijk over? Macht en geld !

Vroeger had een bedrijf of product een naam en die moest hoog
gehouden worden. Oma’s “4711 eau de cologne” is daar een mooi
voorbeeld van. Het product bestaat nog steeds onder dezelfde naam !
Waar naamsveranderingen goed voor zijn; het zal wel marketing zijn.
Vroeger had je ziekenfonds en betaalde ik voor 2 volwassenen en 2
kinderen Fl. 118,- (gulden) per maand en fabrikanten maakte de pillen
die je nodig had. Niemand in de zorgwereld leed verlies. Omgerekend is
dat: fl. 118,00 = € 53,55
Nu betaal ik voor 2 volwassenen de premie € 319,08 + eigenbijdrage 2x € 385.
Dat is een gemiddelde per maand van € 319,08 + € 64,17 = € 383,25 = Fl. 844,02 (gulden)
De zorg is dus meer dan 15x duurder geworden en daarbij maken fabrikanten voor mensen
met een bepaald weinig voorkomende ziekte geen medicijnen, omdat research daar te duur
voor is; oftewel daar kunnen ze geen winst op maken, dus ga je maar dood.
Vroeger hebben jullie het milieu verpest, hoor ik nog wel eens van jeugdigen. Hun doen het
nu allemaal veel beter; met bijvoorbeeld het scheiden van afval. Daar zitten ze goed naast en
die uitspraken van hen accepteer ik niet zomaar. Ik zal als opvulling tussen de tekst stukjes
regeltjes plaatsen, die mijn stelling onderstrepen. Vroegâh was zo gek nog niet…
Kurd Ripassa
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Sabrina heeft een stukje geschreven en ingezonden voor het blad PlusMix.
Het gaat over verandering en in dit geval: “Een nieuwe werkplek”

Sabrina van Laar- Boordie Ripassa

noot:
Het blad heeft de ingezonden tekst ingekort .
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MIJN ERVARING MET ZIEKTE EN VOEDING.

Als tiener heb ik ervaren dat het eten van vlees mij moe maakte. Kennelijk kon ik het niet
goed verteren. Gelukkig wist mijn moeder daar mee om te gaan. Net als mijn vader was ik
een liefhebber van rijst. Tofu, timpé, veel soorten rauwkost en natuurlijk gado gado. Dat was
en is nog steeds mijn lievelingsmaal. Door voortschrijdend inzicht werd het meer en meer
duidelijk, dat ik patat, kaassoufflé en pizza beter kon vermijden. Dat is een strijd van
tientallen jaren geworden, want ik at het graag.
Ik heb vele jaren gesport. Met name badminton en softbal.
Zo’n 22 jaar geleden toen ik een softbaltraining leidde,
ging ik door de knie. Dat gebeurde vervolgens vaker,
waardoor ik besloot om dit euvel te laten onderzoeken.
Uiteindelijk bleek er meer aan de hand te zijn. De diagnose
van de huisarts was: “artritis psoriatica“. Graag wilde hij
medicatie uitschrijven. Mijn antwoord was dat ik respect
heb voor de ontwikkelingen van de medische wetenschap
in het algemeen, maar dat ik niet achter de aanpak van
reuma stond. “De bestrijding van reuma” vind ik een
verkeerd standpunt. Als reactie daarop stelde de huisarts
voor om samen naar zijn reumapatiënten te gaan in het
ziekenhuis. Dan kon ik zelf waarnemen hoe de voortgang
van de genezing tot stand wordt gebracht. Ik heb hem
hartelijk bedankt voor het meedenken, maar ik ben mijn
eigen weg gegaan. Dat voeding als medicijn kan dienen
was toen nog weinig bekend. Met name de traditionele
Chinese en de Natuurvoedingsleer stellen voeding centraal
bij het herstel van het zieke lichaam.
Bij “artritis psoriatica“ komen de ontstekingen meestal voor in de gewrichten van armen of
benen, zoals handen, voeten, ellebogen of knieën. Dat werd met de jaren erger. Ik had
voortdurend te maken met een scala van ontstekingspijnen. Mijn energie liep zienderogen
terug. Voor een autorit naar mijn moeder, die gewoonlijk 6 kwartier duurde, moest ik vaak 2
pauzes inlassen om te rusten. Psoriasis is een huidziekte. Op steeds meer plekken op mijn
lichaam werd het zichtbaar. Continu had ik last van jeuk. Voorts bleek ik ook de ziekte van
Dupuytren onder de leden te hebben. Deze aandoening wordt gekenmerkt door het ontstaan
van harde knobbels in de handpalm. Deze knobbels groeiden uit tot strengen die de vingers
gebogen houden (klauwhand). Ik was vooral verbaasd hoe snel dat bij mij verliep. Binnen een
deel van de dag had ik een kromme vinger. Nu is mijn gehele linkerhand gebogen. En mijn
rechterhand is zo verstijfd dat ik die juist niet kan buigen. Rond mijn zestigste werd ik stijver.
Traplopen bijvoorbeeld deed ik zo min mogelijk, omdat ik ook minder kracht had.
Daardoor moest ik op mijn 57ste besluiten om minder te gaan werken. Het bleek dat 26 uur
over 5 dagen verspreid het hoogst haalbare was. Door bewust om te gaan met voeding wist ik
toch tot mijn pensioen te kunnen werken.
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Elke ochtend begon ik om 7 uur op mijn werk en stopte ik om 12.15 uur. Vooral de eerste
jaren moest ik omdat ik moe was direct naar bed. Door gericht de voeding aan te passen had
ik de laatste vijf jaar voor mijn pensioen op 65-jarige leeftijd steeds meer energie. Na mijn
werk rusten was daardoor niet meer nodig. Heel wonderlijk om dat te mogen waarnemen.
Vorig jaar zomer reed ik in 1 dag van Aalborg naar Apeldoorn. Een afstand van 800
kilometer. Dit feit geeft aan dat mijn energie ondertussen redelijk op peil is.

Ik heb in de loop van de jaren geleerd om op te letten wat je
inneemt. In mijn situatie is het dagelijks nuttigen van
rauwkost heel belangrijk. Witmeel, geraffineerde suikers en
kunstmatige zoetstoffen vermijd ik. Dat geldt ook voor alle
bewerkte voeding, fastfood, genetisch gemodificeerde
voeding, additieven, kleurstoffen en kunstmatige
smaakstoffen. Het valt niet altijd mee en zo nu en dan heb
je een terugslag. Vaak in situaties waar stress is.
Ik heb er jaren over gedaan om rustig te leren kauwen. De
spijsvertering begint in de mond. Bewust de tijd nemen
zodat het voedsel en speeksel een brei vormen. Ook nu als
achtenzestigjarige wil ik bewust blijven kauwen. Ik was een
snelle eter, dus dat blijft een punt van aandacht. Gelukkig
heb ik in Mette een strenge maar liefdevolle begeleidster.
Daardoor duurt een maaltijd gemiddeld een klein half uur.
Nu ik met pensioen ben, is dat geen punt meer.
Tegenwoordig drink ik door de dag heen water. Ik weeg
zo’n 72 kilo. Gelet op mijn gewicht drink ik 2½ liter water
op een dag. Uit onderzoek is gebleken dat water door de
membranen van de cel gaat en bijvoorbeeld kruidenthee niet. Het vochtgehalte van een cel is
in eerste instantie afhankelijk van de inname van water. Het celmembraan is selectief
doorlaatbaar. Het vormt een afscheiding tussen de binnenkant van de cel en de buitenkant.
Kruidenthee en vooral een zelf gemaakt gemberdrankje drinken wij regelmatig. Gember (de
Indonesische benaming is Djahé) heeft veel eigenschappen die gezond zijn voor het lichaam.
In gember zitten bepaalde enzymen die de stoelgang bevorderen. Als je vaak last hebt van een
opgeblazen buik, kan gember dat verhelpen. Gember bevordert ook de bloedcirculatie en
helpt je lichaam te ontgiften. Voorts zorgt gember voor meer speekselaanmaak, waardoor het
voedsel beter verteerd wordt. Tenslotte drinken wij zo nu en dan water met het sap van een
uitgeperste citroen.
Keltisch zout gebruiken wij en ik heb op de boterham (die ik niet elke dag neem) in plaats van
boter kokosolie. Dagelijks neem ik ongeveer 500 gram rauwkost. Zo veel mogelijk ecologisch
gekweekt. Waarom ecologisch? In de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van
kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, antibiotica of gentechnologie. Het natuurlijke
groeiproces is het uitgangspunt. Met als gevolg dat gewassen in hun eigen tempo groeien.
Vrijwel dagelijks eten wij een variatie van wortels, broccoli, bladselderij, venkel, stukje vers

6.

gember, mierikswortel, kurkuma, boerenkool, spinazie, prei, lente-ui etc. Wat de winkel in het
seizoen aanbiedt. Zo zijn Mette en ik bezig en het voelt goed aan.
Wat mij het meest heeft verbaasd in de ontdekkingstocht naar wat goed voor het lichaam is:
het vele drinken van water. Binnen drie weken zijn de ontstekingspijnen, die mij jarenlang
folterden, verdwenen. Ik heb er geen verklaring voor, maar ik vind deze ervaring uiterst
prettig. Tenslotte wil ik opmerken dat reuma een grillige ziekte is. Hoe dan ook is het heel fijn
om redelijk pijnvrij te leven en te beschikken over meer energie. De huisarts schatte toen in
dat ik rekening moest houden dat ik in een rolstoel zou komen. Zo ver is het niet gekomen.
Het belangrijkste is dat door samen met Mette het voedingspatroon aan te passen, ik mij heel
senang voel.
Bou Weijgers

Alles is geschiedenis.
Boekbespreking ‘Uit Indië Geboren’
Auteur: W. Willems
Uitgever: Waanders, december 2004
Mijn grote zus Joan was tegen het eind van haar
leven aan het opruimen. Met haar partner woonde
ze heel prettig in Delft en had ze wel de ruimte.
Ze hadden geen kinderen en zij vond het tijd
worden om echt op te ruimen. Ik als kleine zusje
(68 jaar destijds) kreeg zodoende meer dan me lief
was, maar ”het wordt toch weggegooid als er iets
met ons gebeurt”, zei mijn grote zus dan.
Zo ben ik ook aan een zeer groot boek gekomen UIT
INDIË GEBOREN, 4 eeuwen familiegeschiedenis.

Theo mijn lieve man is erin begonnen en wist van geen ophouden. Hij raadde me aan er toch
maar eens in te beginnen en ja hoor. Heel mooi. Het boek vertelt het Indische leven en geeft
prachtige beelden. De foto’s zijn heel mooi. Een geweldige foto vind ik de foto van een bal
masqué. Nooit geweten, dat de gasten er zo perfect uit zouden zien. Nu staat er bij het
bijschrift dat er veel werk van de uitdossing gemaakt werd, omdat er op het eind van het feest
prijzen werden gegeven aan de best verklede gasten. In een terugblik van 4 eeuwen worden
wat families ten tonele gevoerd. Hun dagelijkse rituelen, die overal anders en toch herkenbaar
waren. Je leest ook over de bedrijvigheid van de culturen, kazernes en ambtenarij. Ook de
voortdurende strijd tussen erkenning en verloochening van het Indische in de koloniale
maatschappij komt tot leven. Ze eindigt met het verhaal van de overtocht naar Nederland, de
migratie naar Amerika en een levensbeschouwing over de Indische cultuur na het einde van
Indië. Ik heb genoten van het boek. Het staat nog niet in onze boekenkast, want ik pak het
boek af en toe om naar de foto’s te kijken.

Sabrina van Laar-Boordie Ripassa
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Vroegâh, toen we nog geen windmolens hadden; was Baotou nog schoon.
In China overlijden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie naar schatting 656.000 mensen
per jaar, vroegtijdig door vervuilingsziekten. Ook is China de grootste uitstoter ter wereld van
gifstoffen als kwik.
Waardoor komt dat? Omdat wij in het westen zo nodig willen veranderen en het beste
jongetje van de klas willen zijn, met het beschermen van ons milieu! WINDMOLENS…
In de stad Baotou, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang, met dank aan
de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en
Schotland het groene plaatje moeten inkleuren. Windmolens beter voor het wereldmilieu ??

De stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië

Windmolens en groene energie goed voor ons milieu; lees en huiver…
De stad Baotou is rijk aan de kostbare zeldzame grondstoffen worden gevonden die nodig zijn
om de neodymium-magneten te maken en deze speciale magneten worden gebruikt in de
generatoren van de windmolens.

De stad Baotou

Deze neodymium-magneten worden hoofdzakelijk in China gefabriceerd omdat daar, in de
omgeving van de plaats Baotou, tegen de grens van Mongolië aan, de kostbare zeldzame
grondstoffen worden gevonden die nodig zijn om de neodymium-magneten te maken.
Deze regio herbergt meer dan 90 procent van alle wereldreserves van zeldzame metalen, in
het bijzonder neodymium, het element dat nodig is om de magneten te maken die in de meest
opvallende groene energieproducenten van dit moment, windmolens, worden gebruikt.
8.

Neodymium is een zogeheten “zeldzaam aardmetaal”. Anders dan de naam doet vermoeden,
is het helemaal niet zeldzaam, maar is het vooral moeilijk te winnen. Het zit niet, zoals koper,
met een “ader” geconcentreerd in de grond, maar is vermengd met andere stoffen.
In Baotou moet het neodymium worden gescheiden van uranium en thorium, twee
radioactieve materialen. De stoffen worden na winning en verwerking van neodymium samen
met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren.
Grondwater wordt besmet met radioactieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige
stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.

Uit tientallen van dit soort pijpleidingen stroomt per dag meer dan 100.000 liter zwaar giftig materiaal
in het gifmeer.

De Groene Rekenkamer heeft hun rapport in 2013 gepubliceerd onder de naam:
“De dodelijke keerzijde van windenergie”. De actualiteit heeft ervoor gezorgd dat het rapport
op veler verzoek online ter beschikking is gesteld. Het is opmerkelijk dat de Nederlandse
politiek zich stil houdt ten aanzien van deze humanitaire ramp die mede hun schuld is. Het is
stil vanuit de Tweede Kamer. Een mensenleven telt bij hen kennelijk niet mee als het aan de
andere kant van de wereld ligt. Of men is/houdt zich onwetend.
Het blijft stil, want er moeten immers windmolens gebouwd worden….. het publiek zou zich
eens kunnen keren tegen de doelstelling om duurzaam te zijn…..
Op 29 oktober 2013 waren er 2 doden te betreuren bij de brand in een windmolen te
Ooltgensplaat. Wel werden er vragen gesteld over de veiligheid van Nederlandse
windmolens, maar over de tientallen dodelijke slachtoffers per jaar in China werd met geen
woord gerept.
Hoe hypocriet kan de politiek zijn… Gaat weer over centjes…
Rapport van de Groene Rekenkamer downloaden?
http://www.groenerekenkamer.nl/download/De-dodelijke-keerzijde-van-windenergie.pdf

Vroegâh…
Dit wist u vast niet.
Ik laat me niet vertellen, dat alleen wij vroeger het milieu verpest hebben…
Kurd Ripassa
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Dit artikel is tot stand gekomen door her
en der informatie in te winnen en op te
zoeken. Deze informatie is met eigen
teksten aaneengesmeed tot een alleszins
aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke
feiten geen geweld aandoet.

DE DUISTERE WEGEN VAN HET TOEVAL
Half juni jl. hadden Nel en ik voor veertien dagen een stacaravan gehuurd. Nou ja, stacaravan,
het was een gloednieuwe, winterharde chalet met alles erop en eraan. Zoveel luxe had voor
ons ook niet gehoeven.
Dat ‘Chateau’ stond op Recreatiepark Het Grote Bos, bij Doorn, op de Utrechtse Heuvelrug.
Wat een schitterende omgeving! We hebben de omgeving uitgebreid uitgekamd.
Naderhand hebben we van insiders gehoord dat de plaatselijke bewoners er nog over spraken,
dat wij de boel daar onveilig hadden gemaakt!
Wij zijn van oudsher gewend om ons in de natuur omzichtig te bewegen en zacht met elkaar
te praten. Het is bewezen dat dat een prima instelling is, want zo zagen wij veel reeën en een
ijsvogeltje op een takje in een smal beekje.
Op een doordeweekse dag beloofde het bloedheet te gaan worden en besloten wij naar Wijk
bij Duurstede (Dorestad) te gaan. Stadje bekijken en een leuk koel plekje op te zoeken aan de
Nederrijn. Zo gezegd, zo gedaan: de koelbox volladen met lekkere hapjes en drankjes en met
een paar mooie boeken en de tuinstoelen, in onze Ferrari-rode auto laden en wegwezen. Via
‘boerenweggetjes’ naar ons doel gereden.
Na het mooie Wijk bij Duurstede goed bekeken te hebben, reden wij naar de Nederrijn, waar
wij een schitterend koel plekje vonden, onder een reusachtige eik met veel schaduw, vlak bij
het grote plastiek van een Noorman. Na het schaduwrijkste plekje tot ons plekje te hebben
geclaimd, rekening houdend met de steeds veranderende stand van de zon, werd de auto
uitgeladen.
Stoelen uitklappen, tafeltje plaatsen, een goed boek klaarleggen, de koelbox onder handbereik
en intussen naar de passerende boten kijken. Wat kan het leven (soms) toch goed zijn!!
Er kwamen meer mensen onder die boom zitten om af te koelen en het werd nog een gezellige
boel met leuke gesprekken, totdat …...de gezellige sfeer werd verscheurd door een
doordringende herrie.
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Zo’n 10 meter achter ons was een rustig parkeerterrein, niets aan de hand. Plots draaide daar
een zwarte Golf het parkeerterrein op, alle ramen open, de radio op vol volume, die bepaalde
geluiden voortbracht, die voor muziek moesten doorgaan. De Golf stopte een eindje verder,
het portier werd geopend, de chauffeur bleef zitten, maar de oorverdovende herrie bleef
doorgaan. Alle koelte zoekende aanwezigen spraken daar schande van, maar niemand
ondernam enige actie. Dus stond ik maar op om de chauffeur tot de orde te roepen. ‘Anton,
houd je gedeisd’, zei Nel tegen mij, ‘en geen losse handjes hoor!’. ‘Dat kan ik je niet
beloven,’ zei ik hardop, ‘dat hangt ervan af hoe die chauffeur zal reageren.’ En toen met een
bravoure die ik niet meende: ‘Misschien sla ik zijn neus tot achter zijn valse kiezen.’ De
mensen om ons heen veerden geschrokken op bij mijn stoere woorden, waar ik stiekem om
moest lachen. ‘Je blijft kalm, hoor’, zei Nel op vervaarlijke toon, ‘geen rare dingen doen!’
De chauffeur zat wat papieren door te nemen die op de stoel naast hem lagen en had niet in de
gaten dat ik vlak naast hem stond. Door de zangoefeningen van mijn koor heb ik geleerd om
mijn stem/longen optimaal te gebruiken. Met mijn handen gekromd om mijn mond brulde ik
van: ‘Hee daar!’. Het resultaat was meer dan verbluffend, ja zelfs overweldigend. De
herriemaker vloog zijdelings dwars over de stoel naast hem, de ogen verwilderd of hij water
zag branden. Zijn mond ging open en dicht in een perfecte parodie van een (niet gezouten) vis
op het droge! Uit zijn mond kwamen voor mij onbekende geluiden en gekreun.
Na mijn vingers in mijn oren gestopt te hebben, maakte ik een draaiende beweging naar zijn
autoradio, waar hij correct op reageerde, nog steeds bezig met zijn parodie van een vis op het
droge. Enigszins vriendelijk wees ik omstandig naar alle andere recreanten onder die grote
boom. Onhandig probeerde de man uit de auto te komen, wat zo direct niet goed lukte, maar
de tweede keer wel. Enigszins wankel op zijn benen staande gaf hij mij een hand en stamelde
een soort excuus. Hij had echt niet gezien dat er mensen zaten te genieten van de rust. Anders
had hij echt niet zo’n herrie gemaakt. Ik geloofde hem direct. Al pratend liep hij met mij mee
naar Nel toe om zijn excuses aan te bieden. Op een gegeven moment vroeg hij mij of ik een
‘Indo’ was. Ik beaamde dat en vroeg of hij dat kon zien aan mijn heldere blauwe ogen.
Hij vertelde dat hij elk jaar een tijd in Indonesië was en wel in de Ambon Archipel. Nel vroeg
hem op welk eiland hij daar was. Hij vertelde dat hij dan op Saparua was als duik- en
snorkelinstructeur in de toeristenindustrie aldaar.
Nel vertelde hem dat de verre voorouders van de Ripassa’s van Saparua kwamen. Ze vertelde
hem ook het verhaal van ‘het kind van Saparoea’, waar later de familienaam ‘Van den Berg
van Saparoea’ uit voortgekomen is. Nel en ik hadden eens op een huis in Hilversum gepast,
waarvan de eigenaar ‘Van den Berg van Saparoea’ heette. Een nazaat van ‘het kind van
Saparoea’. Toeval? Wat is toeval??
Hij wist dat de ‘Benteng’ op Saparua uit die tijd gebouwd was door een vestingbouwer uit
Wijk bij Duurstede.
Wij waren het er samen over eens dat wij toch nog leuk met elkaar hadden gepraat, met dank
aan die lawaairadio van hem. Zich nogmaals excuserend gingen wij als ‘bloedbroeders’ uit
elkaar en gingen wij verder met ons te ontspannen op het punt waar we eerst waren.

Anton Ripassa, Heerenveen
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FOTO: Luminant Weddings / BEWERKING: Kurd Ripassa Fotografie

3 september 2016. Een dag om niet meer te vergeten. De dag dat de liefde centraal stond. Een
dag die je je met de meest dierbaren doorbrengt. Kortom onze trouwdag.
Voordat ik jullie meeneem naar die dag eerst nog even terug naar wat eraan voorafging. Want
een aanzoek gaat niet vanzelf. Ten minste, niet bij mij. Een ring kopen was een eitje. Daarna
je schoonvader om de hand vragen om vervolgens een moment te bedenken om op je knieën
te gaan. Het idee was om tijdens de vakantie op Mallorca met de auto naar een baai te gaan en
dan op het strand bij zonsondergang, tijdens een picknick, het aanzoek te doen.
Wij met de auto de afdaling gestart over
een lange slingerweg. Hoe verder we
kwamen des te verder ging de zon onder.
Geen lantaarnpalen langs de weg en
mevrouw werd steeds onrustiger: “Ik wil
wel voor het donker weer boven zijn.
”Eenmaal beneden was de sfeer weg en zijn
we niet eens meer naar het strand gelopen.
Dus deze vakantie geen aanzoek en maakte
de ring dus in de koffer een retourtje
Mallorca.
In september de ring maar weer ingepakt in de koffer om een nieuwe poging te ondernemen.
Op Curaçao wederom een auto gehuurd en nu overdag op zoek naar een leeg strandje waar we
gezellig alleen konden zijn. Je raadt het al: wij van strandje naar strandje, maar overal waren
mensen. Weer niet gelukt. Dan maar tijdens het avondeten. Geen gelegenheid. Daarna langs
het strand lopen, op een bedje naar de sterren kijken. Zou het nu gebeuren? Komt er een stel
aanlopen, de schijnwerper schiet aan, gaan ze naast ons zitten en weg was de sfeer. Argh.
Uiteindelijk bij thuiskomst onder het genot van een glas wijn op de veranda op de knie gegaan
en zei ze ja.
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Eenmaal thuis beginnen de voorbereidingen.
Samen trouwlocaties bezoeken, langs een
trouwbeurs, fotografen en ringen uitzoeken.
Al snel werd ons duidelijk dat overal waar
het woord ‘trouw’ voor staat, de prijzen
(meer dan) verdubbelen. Op zoek naar zaken
waar we op konden bezuinigen, maar welke
geen afbreuk deden aan de trouwdag die we
voor ogen hadden. Dan de gastenlijst
opstellen, kaarten maken, pak kopen,
trouwjurk nog een keer passen. O ja bloemen
bestellen, ringen ophalen en tussendoor een
dansles. Het lijkt net een project van het
werk.
Langzaam aan komt de dag dichterbij en
vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Allebei
onze vrijgezellenfeestjes volgen. Nog één
keer alle leveranciers nabellen en een dag
van tevoren met de ceremoniemeesters de
laatste dingen doornemen. Rianne vertrekt
naar haar ouders en ik kruip een laatste keer
als ‘vrijgezel’ het bed in.
Deze 3 september begint met een lichte
miezerregen. De ceremoniemeesters arriveren en ik begin mijn dag met koffie. Hierna ga ik
de trouwauto bij de overbuurman ophalen, terwijl Rianne in de make-up zit en haar haar
wordt gedaan. Vervolgens worden de bloemen gebracht en blijken deze een schot in de roos.
De fotografen arriveren en trek ik mijn pak aan. Het zit als gegoten. En dan komt de dag in
een stroomversnelling.
Wanneer ik bij Rianne aankom en de deur opengaat, zie ik haar voor het eerst in haar
prachtige jurk. We maken beiden een rondje om elkaars outfit te keuren en geven elkaar de
eerste kus, waarvan er nog velen volgen. Tijdens de fotoreportage breekt de hemel open,
vergezelt de zon ons en laat ons geen moment van de dag meer alleen.
Daarna worden we bij haar
ouderlijk huis opgewacht door
onze gasten. Na aandacht voor
de innerlijke mens vertrekken
we naar het gemeentehuis en
daarna naar de kerk.
Na de plechtigheden even
bijkomen in de tuin bij Rianne
thuis, waarna we iets te laat
met de bus naar de feestlocatie
vertrekken.
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Hier starten we met een toost,
volgen de felicitaties en start
de bbq welke we buiten
kunnen genieten. Nog even een
keer
onze
openingsdans
oefenen en hierna mogen we
onze ijstaart aansnijden.
Hierna even twee tellen rust en
kan de feestavond beginnen.
Voordat je het weet gaat het
licht weer aan en is het tijd om
naar het hotel te gaan.
Gelukkig konden we in de bus
het feestje nog even iets
verlengen. Maar wat vliegt
zo’n dag toch voorbij!

Anderhalve dag later zitten we al in het
vliegtuig voor onze huwelijksreis. De
reis, naar Las Vegas, Hawaii en
Washington, benutten we om na te
genieten van alle indrukken en mooie
momenten van de trouwdag. Achteraf
hadden we beter een paar dagen later
kunnen vertrekken, want eigenlijk heb
je de behoefte om nog even lekker na
te praten en ervaringen met elkaar te
delen. Nu gaan we als getrouwd stel
door het leven en is er officieel een
familielid bij gekomen:
Rianne Ripassa-Landman.
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CHANGE
After our messaging on Facebook, I have been thinking about what changes we have
experienced over here in the Limousin....
I first thought there is no change....we're still
here, we have not moved, in spite of having our
house on the market....so, what hàs changed?
What is there to "share"?
Since we were at our family-reunion in 2015....
we're older, of course....wrinkles galore, stiff
knees & more hair loss for Ron, but he still
thinks he is beautiful!
In spite of his 80 years, he thinks he is still 18!!
Ha ha! Loves to tell this: "God has created only
Het huis aan de achterkant
a few beautiful men, the rest He covered with
hair!" So, if no one notices Ron’s beauty, he will compliment himself, no change thère!
Later that year, in September, as our eldest Esther, had
found the man of her dreams: Dave, they gave us a
wonderful wedding feast! We celebrated with most of our
children present & a host of our grand children....all
grown & changed....my brother Rob & sister Joyce were
there too with their families....
Ron, in spite of nerves, made a great ‘father of the bride
speech’! With feeling & a lot of humour... The master of
ceremony thanked him afterwards for ‘setting the tone’ for
the speeches that followed. Esther's sisters with many
helpers, decorated the marquee with beautiful flowers.
Tanya, our youngest, had made two huge layered cakes &
our Hannah topped these with the models of bride &
groom, exactly like the human ones!!
Ron op het dak…

After all she is ‘a fellow’ of Fine Art in
a Cambridge college!!
Tanya also contributed by singing
whilst her children accompanied on
piano & guitar....it made us very proud
of them all & thankful for our Esther's
happiness! We had a lovely time of
fellowship with the Salvation Army
police chaplain who married them &
who serves the police unit where
Esther is an officer.

Trouwen van onze oudste, Esther 2015
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A day full of fun, we danced, oh yes....I even did some zumbah!! ha ha, amàzed some...heard
"Thàt's my Granny!" An unforgettable day for us....with addition of another son in law!
Whilst Esther & Dave were on their
honey-moon, her son Ben's daughter
Amelia was born, our first great
grandchild!!!
So, thère is a change for us, we have
become great grandparents!! Next
spring we hope to be in the UK & will
see her for real for the first
time...thàt's the disadvantage of being
far from family....happily we have
‘followed’ her ‘changing & growth
into a toddler’ on Facebook!
Over here in France, we see how Ons achterkleinkind van de zoon van Esther. Hier samen
strong family bonds still are. They all met onze jongste zoon Mike zijn baby (ons 15e kleinkind!)
seem related to one another...
There is an exodus of British ex-pats after Brexit. We have found that out by seeing (on the
net) all the restored, beautiful homes for sale in Brittany....not just because of Brexit, but for
many it's the pull of the grandkids!

Iris bij boomstammen die daar geveld worden

We understand, but we can not change our
situation, if we can't sell this house, we
cannot buy elsewhere....tried to look into a
possible move to Holland, as we could
"downsize", but....oh dear... Dutch taxes on
our investments over here would not leave us
enough interest to live on....sad, for in spite
of the weather in the Netherlands, I would
Iris op grote stenen hier dicht bij hun huis
love to make thàt change back!... Living in
England for 40 years, I missed the Dutch ‘gezelligheid’ & miss it over here too!
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Five of our children live in the UK, even Stephen or Stéfan, has moved back there, after more
than 20 years in Greece! So, thàt was a change for him, for he has completely "Greekified"! A
change for us, to meet him again after having shared an apartment with him in Thesslonica
for a time, before we came here in 2005. We hope & pray that he ‘sticks’ it out with the
‘British way of life’!
Our youngest son Mike has also moved there with his new wife Joanne & had a little daughter
Agatha, born just before last Christmas....our 15th grandchild....another change for us!
We changed the interior of our
house. Ron built another landing
(overloop), linking the hall, which has
wet room & WC off it, with our "new"
kitchen/dining. It has taken away the
need of going up & down
continuously during the day by small
staircases, from which we both have
fallen down....It is difficult to explain
to you, if you have not seen it, but it
hàs made a tremendous change for us
in daily living more at one
level...although we still have our
bedroom up "the wooden hill" with
bathroom next to it.
So, these are all the "physical", clear changes in our lives. However, spiritually, there has
been a big change for us. I am sharing this with you for you are my family, for this is a real
BIG change for us....I'll hope you understand....
We have a married couple of dear
French friends, we met about 3
years ago when they wanted to buy
one of my paintings at an exhibition
of local artists. Since then, it has not
just been a sharing of art, but most
importantly, sharing spiritually, of
what we believe, what makes us
really happy: what our God has
given us in His Son Jesus Christ.
Last year, our friends Lysiane &
René, wanted to be baptised, by
Ron!
We had brought them to the Church
we had been with for more than 11
Hannah's tuin (onze "middelste" dochter die les geeft
years, 50 min drive away from us, inInbeeldende
kunst in a Cambridge college) met haar man
where we had been members &
made quite a few friends, whilst "pastors" came & left...Ron taking the place of a Spanish
speaking one, who refused to speak French about 30 x & also played guitar for the singing.
We did that trip at least 2 x week there & back, (we have always gathered with other believers
from the time that we have become followers of Jesus).
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To cut a sad & long story short, we had to
leave that church as the pastor was furious
after we had invited friends nearby &
including the ‘leader’, superior to him, for
the baptism in our friends' swimming pool,
according to their wishes. Lysiane & René
didn't want to become members of an
‘organisation’ & baptism was their right as
believers in Jesus Christ! (Acts 8:35-38
Matthew 28:19). That is what upset the
leadership! So, we had to leave, very sad,
but our God knows all the "intents" of the
human & religious hearts, so the big change
for us is to just meet with our two beloved
friends! Fortunately, happily, Jesus once
said "Where two or three are gathered in
My name, thère I am in the midst"!!
So, we carry on, with faith in our God's
goodness & presence. We pray that all you
Ripassas will have Peace, Joy & Happiness,
the true characteristics of the Kingdom of
God!
With Love to you all,
Ron & Iris Morris, née Ripassa!

Een van de schilderijen, die Iris heeft gemaakt
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Tot ziens…

JEUGDHERINNERING
(Red: de tekst is van tante Guusje, geschreven in 2011. Ter illustratie hebben wij
ingezonden foto’s van tante Guusje, als losse items in de tekst verwerkt.)
Wij woonden in een grote stad, waarvan Jan Pieterszoon Coen, de grondlegger van het
handelskoloniale rijk der Nederlanden, de stichter was. De plaats heette Batavia.
In de vroege ochtend was de temperatuur redelijk. Hoe later op de dag hoe warmer het werd.
Om 13 uur - het heetst van de dag - verlangde iedereen wel naar huis. Om die tijd was het
bijzonder druk op de brede geasfalteerde weg. Er waren overwegend veel fietsers te zien. Ook
twee- of vierwielige rijtuigen voorzien van een beschermend dak reden af en aan. Gemotoriseerd verkeer was in mijn jeugd nog schaars.
Vóór zeven uur in de
morgen werd ik naar
school gereden in een
gehuurd
tweewielig
voertuig dat door een
paard werd getrokken.
Daarin zat je rug aan rug,
bijna tegen de bestuurder
aan. Afgeleid van het
Franse "dos à dos" werd
het
voertuig
SADO
genoemd.
Ik herinner me nog dat de
Foto: Zomer 2016.
koetsier op de terugweg
Tante Guusje met Patricia, Fred, Celine en Mette.
het paard mende langs
wegen waar slechts aan één kant bomen stonden, op gelijke afstanden van elkaar. Deze gaven
schaduw aan de zijde waar tuinen van diverse huizen begonnen. Een slootje vóór en
evenwijdig aan de huizenrij was de markering tussen alle erven en de openbare weg. Aan de
linkerkant van de straat was een
met gras begroeid pad. Daar
waren hoge palen aangebracht
voor de elektriciteitsvoorziening
naar alle woningen. Vanaf het pad
was er hier en daar een stenen trap
aanwezig die leidde naar de rivier
(kali). Voor de bevolking was het
niet al te heldere stromende water
hun bad- en wasgelegenheid. In de
middag werd daar druk gebruik
van gemaakt. Het was een
alledaags gebeuren waar niemand
aandacht aan schonk.
We passeerden vele venters. Hun
nu lege manden schommelden
Guusje met Judith en Nina Weijgers; september 2017
vrolijk aan het juk. Ook deze
mensen waren blij huiswaarts te keren, verlost van hun handel van groenten, fruit, vlechtwerk
enz. enz.
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Eindelijk naderden wij de brug waar we
overheen moesten. Vervolgens sloegen we
linksaf. De koetsier had tijdig de nieuwe richting
met een uitgestoken hand aangegeven. Op de
bodem van het voertuig, aan de bestuurderskant,
was een tweetonige alarmbel bevestigd die,
indien nodig, met de voet kon worden bediend.
Nog een paar woningen passeerden we. Vanaf
mijn plaats kon ik de paarse kroon van de altijd
bloeiende bougainville als een kleurig baken in
onze voortuin zien. Ook het huis was nu
duidelijk zichtbaar. De koetsier stopte en
wachtte geduldig tot hij gelegenheid kreeg om
rechtsaf te slaan. Door de poort van ons erf reed
hij naar binnen en stond voor ons huis stil. De
bekende blauw-witte porseleinen potten met
varens stonden als stille ornamenten aan iedere
kant van de traptreden. Mama stond al op de
uitkijk. Ze liep de vier treden van het huis af,
terwijl ik uit de wagen stapte. De koetsier kreeg
van haar het afgesproken bedrag. Door deze
handeling was ze ervan verzekerd dat hij de
volgende dag op dezelfde tijstippen mij naar
school en weer naar huis zou brengen.
Samen liepen we tussen de witgekalkte muren
het koele huis binnen. Mama sloot de groen De leidinggevende van Kennemerduin
geverfde deur, die uit twee delen bestond, achter Zorgcentrum, waar Tante Guusje
ons. We stonden in de lange hal waar links twee verblijft, stuurde via Twitter, deze foto.
slaapkamers en rechts mijn kamer op Gemaakt op Valentijnsdag 2017.
uitkwamen. Door de openstaande deur van de
achtergalerij werd de hal verlicht. In de open achtergalerij stond rechts het eetameublement.
Handen wassen voor we aan tafel gingen was de gewoonte. Met papa, die iets eerder thuis
kwam en zich al had omgekleed, werd gezamenlijk gegeten. Na de warme lunch trokken we
onze pyjama’s aan voor de siësta. Tussen 15 en 16 uur deed een verkwikkend bad of douche
iedereen goed. Daarna volgde de traditionele thee met cake of koek in de tuin. Bij regen zaten
we in de voor- of achtergalerij.
A. Weijgers-Honcken Ogelwight
___________________________________________________________________________

REDACTIE

De Stichting heeft ook een eigen website en een eigen FaceBook pagina.
Heeft u die al eens bezocht ?
Website:
http://www.ripassa-fam.com
FaceBook: https://www.facebook.com/FamRipassa
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NOSTALGIE (Vroeger was alles Beter) Vroegâh
Vroeger was alles beter !
Nou, dat is een stelling, die voor bepaalde dingen wel op gaat. Niet voor alles !
We hebben een aardbol waarop we met z’n allen leven en die kan niet zomaar vervangen
worden. Wanneer wij slecht voor de natuur en het milieu zorgen kunnen we zelf, of later onze
kinderen en kleinkinderen, in de problemen komen. Er zijn om precies te zijn drie
verschillende soorten milieuvervuiling: luchtvervuiling,
grondvervuiling
en
watervervuiling.
Nu ga ik het hebben over een klein deel van de watervervuiling. De vervuilingen komen in
mijn ogen door de veranderingen in de maatschappij en ik denk dat het niet met de
vooruitgang te maken heeft, maar puur met zakken vullen; ik bedoel winst en geld…
Al eerder schreef ik over de windmolens en de ontstane vervuiling aan de andere kant van de
wereldbol. In Nederland bouwen ze zeeschepen; ooit al afgevraagd wat er met een schip
gebeurt wanneer zijn dagen geteld zijn? Hier in Nederland worden ze niet gesloopt; omdat het
de scheepseigenaar dan heel veel geld gaat kosten en het wettelijk, zo goed als onmogelijk is
een schip milieutechnisch te demonteren. Hier geld moeten betalen en daar geld krijgen…

Op deze indrukwekkende foto (er is ook een video van en te zien op YouTube), zie je hoe de
Ostend Spirit aan zijn laatste zeemijl bezig is, alvorens aan een sneltempo een scheepskerkhof
in Turkije op te varen. De ferry werd jarenlang ingezet om de oversteek tussen Engeland en
Frankrijk te maken, maar komt zo dus aan een spectaculair doch roemloos einde.
Bovenstaande foto werden twee jaar geleden gemaakt op een scheepskerkhof in de Turkse
provincie Izmir, maar gaan nu pas viraal op internet. Dergelijke kerkhoven, (ook bijvoorbeeld
in India), hebben overigens een kwalijke reputatie. Arbeiders breken er met blote handen de
afgedankte schepen af. Het schroot is bergen geld waard, maar de levens van de arbeiders
jammer genoeg niet. Ontploffingen zijn schering en inslag, arbeiders werken er vaak zestien
uur of meer en dat tegen een hongerloon. Het wordt daarom vaak omschreven als de
gevaarlijkste job ter wereld.
Wel raar, dat ik milieufreaks hierover nooit hoor spreken…
Kurd Ripassa
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De verandering…………
Net terug van een geweldig familieweekend met gezin en de weduwe van mijn grote zus. Na
14 jaar deze traditie te hebben gevierd, voor de eerste keer zonder mijn grote zus Joan. Hoe
dit zo komt?
In 2016 hoorden we net voor de paasdagen, dat Joan bezoek had ontvangen van Meneer
Kanker. Ze vond het leven geweldig en fantastisch, maar zo is het goed en chemo hoefde van
haar niet. Joan is geen 18 meer en, had ik me laten vertellen, dat het op oudere leeftijd niet zo
hard ging. Prima toch. We wisten nu dat er een definitieve eindtijd aan haar leven zat en
plooiden ons hierin. We zouden gaan genieten en ach met een rolstoel en een rollator en een
traplift en een liefhebbende partner, die haar eigen leven op een tweede plaats stelde, zouden
wij toch nog een prachtige tijd met elkaar hebben!?!?!?
De mens wikt, maar God beschikt………
Joan kreeg erg veel pijn, heel veel pijn.
Euthanasie was niet aan de orde. We
leefden met elkaar in een flow. Haar
leven was beslist niet voltooid, maar
ondragelijk lijden, dit gun je toch
niemand. De zomer herinner ik me als
mooi en heerlijk. 2 Juli, nadat de traplift
geïnstalleerd was, ging het niet meer en
werd er voor een hospice gekozen. Een
hospice in Delft. Zondag 3 juli gingen
we naar haar toe. Je voelt dan dat het
onherroepelijk is. Ze hoefde niet naar
beneden, ze wilde niet mee in een
rolstoel. Achteraf merk je dat het leven
naar haar eindje toe ging. De deuren
altijd open en de zomerse geluiden
kwamen vrolijk binnen. De tram naar het
strand stopt voor haar deur. Kijk ze nu
eens gaan de strandgangers, heerlijk.
Hun probleem is om in de tram te komen
en een warm plekje te vinden op het
Noorderstrand. En Joan genoot van haar
shaggie, want alles mag en kan in een
hospice.
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Fotootje van Joan, twee dagen voordat ze naar
haar appartement ging. Komen en gaan…

’s Avonds keken we naar de zomereditie van De Slimste Mens en beleefden veel plezier aan
dit programma met ons geroddel en ons goedkeuren omtrent de antwoorden en de kledij. Het
werd gezellig en eigenlijk vergat ik dat er iets heel verdrietigs aan de hand was. Het werd erg
druk in het hospice. Je mocht komen wanneer je maar wilde. Maar je hoeft natuurlijk de
patiënte en partner niet uit te putten en daarom werd er door Cor (de partner van Joan)
gekozen voor een zelf ingesteld rooster. Augustus wat ben je mooi. Augustus wat ben je
verdrietig. De krachten namen af. Borduren en zelf shaggies rollen gingen niet meer.
Kassian……… Onze kleinzoon werd 30 augustus 14. Feest! Ze heeft gewacht tot 31
augustus, het ging het niet meer. Ze heeft gewacht en alleen maar aan anderen gedacht. Een
prikje om toch maar langzaam haar vleugels om te doen en naar haar ouders te gaan. Prikjes
zijn niet aanwezig in een hospice en daarom zijn Cor en ik om 14.00u op die prachtige dag
het ‘feestpakket’ gaan halen. Om 16.00u vroeg de lieve, jonge arts: “Ben je er klaar voor
Joan?” Joan zegt: “Natuurlijk niet, hier ben je toch nooit klaar voor.” 31 Augustus om 16.10u
het gewenste prikje. DAG JOAN, SELAMAT JALAN INDISCH KIND!!!!!!!
Ze hield niet van de herfst en op vrijdag 2 september 16.10u deed ze haar vleugels aan.
“JOAN, JOAN, JOANYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!
Sabrina van Laar- Boordie Ripassa
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Dit artikel is tot stand gekomen door her en
der informatie in te winnen en op te
zoeken. Deze informatie is met eigen
teksten aaneengesmeed tot een alleszins
aanvaardbaar verhaal, dat de natuurlijke
feiten geen geweld aandoet

De Scholekster

Wij hebben 36 jaar in een rijtjeshuis gewoond en al die jaren hebben wij op zomerse avonden
in onze heemtuin zittend HEM / HAAR gehoord.
Nu wonen wij al weer 16 jaar in ons appartement zes hoog in een flatgebouw.
Ook hier zitten wij op zomerse nachten op ons balkon, genietend van onze wijn, bijbehorend
knabbeltje en de rust om ons heen.
Dan horen wij HEM / HAAR alweer. HEM / HAAR is dus de Scholekster of Bonte Pyt. De
Friese naam is Strânljip, vertaald: Strandkievit, omdat deze vogel vaak te vinden is op de
scheiding zee en strand, al lawaai makend.
HEM / HAAR is goed toegerust om s’nachts te vliegen, want dan wordt er een doorzichtig
vliesje over de ogen getrokken.
Dit vliesje heeft dan een functie als infrarood kijker, zodat de vogel weet waar hij zich zonder
gevaar van een botsing, kan bewegen.
Voor ons een overbekend beeld: de scholekster op een hekpaal bovenop de waddendijk. Op
de scheidslijn tussen de prikkers en de beitelaars.
Binnendijks “prikken” ze de wormen uit de grond. Buitendijks “beitelen” ze op kwelders en
drooggevallen wad de mossels en kokkels open.
De jongen volgen hen in hun gedrag, eenmaal een prikker, altijd een prikker.
Je hebt dus scholeksters met spitse snavels en met stompe snavels…
De scholekster is zo als hij/zij eruit ziet: brutaal,
clownesk en luidruchtig. En opvallend, in zijn/haar
zwart/witte verenpak, met zijn snavel als een oranje
winterpeen uitstekend voor zijn/haar hoge, bolle
voorhoofd.
De meeste herrie schopt hij/zij in het voorjaar. Deze
vogels broeden op de kwelder, dijk en bouwland. Op
de zeedijk blijven na het maaien alleen eilandjes van
gras over met daarin een broedende scholekster.
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Zou het een prikker zijn? Of een beitelaar? Ook al nestelt een scholekster in steden wel op
platte daken met grind, hij/zij is naast kustvogel ook weidevogel geworden. Hij/zij komt ver
in het binnenland voor.
De nestjes liggen kaal op de grond met meestal drie, soms vier eieren.
De jonge vogels rennen zodra ze droog zijn zo uit het nest en volgen hun ouders. Ze worden
verzorgd tot ze goed kunnen vliegen.
Ze leren hoe ze een worm uit de grond moeten prikken, dan wel hoe ze een mossel of kokkel
moeten openbeitelen. De jongen die in de berm opgroeien hebben de minste overlevingskans.
Ook onder de scholeksters eist het verkeer zijn tol. Een voorval staat ons in het geheugen
gegrift.
Een schijnbaar broedende scholekster, midden in
een strenge winter.
Hij/zij zat op een kaal stuk land achter de
waddendijk. En weken later zat die vogel nog steeds
zo. Het beestje had de winterse ontberingen niet
overleefd.
Kraaien en meeuwen zagen wij eerbiedig om de
vogel heen draaien. Ze durfden niet dichterbij te
komen. Hoewel de scholekster al lang doodgevroren was, respecteerden zij de “scholekster in
broedhouding”. Totdat een harde oostenwind hem
omblies. De kraaien en meeuwen hapten
onmiddellijk toe, maar er was niets om in te happen.
De scholekster was nog slechts veren over been! Zo lag de scholekster nog vele weken, soms
een paar meters verderop….
Het geschreeuw was al lang verstomd. Een roemloos einde van een fascinerende
lawaaischopper. Een lawaaischopper die vaak een hekpaal bovenop de waddendijk siert.

Anton Ripassa, Heerenveen
________________________________________________________________
Het maken van de
papierenversie van de
Waringin kost veel
inkt; veel papier voor
proefafdrukken;
pakken papier voor het
blad te printen;
ringbandjes;
enveloppen en geld
voor de postzegels. Is
het digitaal verzenden
per PDF een optie ???
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VERANDERING
Een sterk thema is dat, er is veel over te zeggen en er wordt veel in beleefd. Wij leven nu
eenmaal in een zich steeds sneller veranderende tijd. Als je oplet kun je van de ene verbazing
in de andere vallen.
Ik schrijf dit als een aangetrouwde relatie van de familie Ripassa. Joyce Allan Ripassa is de
meisjesnaam van mijn Ripassionele vrouw, tenminste, dat dacht ik gedurende ongeveer 40
jaar. Echter, toen Joyce en ik besloten om een grote uitdaging aan te gaan en daarvoor diverse
officiële documenten nodig hadden, kwam ik er achter dat ik niet met Joyce was getrouwd
maar, om precies te zijn, met Yoyce. Op zijn Indonesisch ontdekte ik later. Yoyce is de jongere
zuster van Iris Morris Ripassa, die nog wel eens wat schrijft in het familieblad. Op de foto
hier kunnen jullie zien hoe wij er uitzien.
Deze foto namen we kortgeleden in Bahia,
Brazil. Dat is de plek op onze planeet waar
voor ons grote veranderingen plaatsvonden
en nog steeds plaatsvinden. Ons parttime
leven hier heeft grote veranderingen
opgeleverd, je kunt ze ook 'avonturen'
noemen.
De reden dat we hier regelmatig zijn, is de
aankoop van 26ha natuurgebied, dat nu
sinds 2008 ons eigendom is. Een aankoop
die wij in de traditie van John en Lennie
Ripassa meenden te mogen doen. Zij waren
naar mijn vaste overtuiging een door God
gezegend echtpaar, ouders van Iris, Joyce en Robert Ripassa en schoonouders van Jacob van
der Laak, schrijver dezes. Vooral hun vastgoedtransacties werden buitengewoon gezegend, dat
is een verhaal apart. Ons landgoed in Brazilië is voortgekomen uit het erfdeel dat Joyce haar
ouders haar nalieten. Haar oudere zus en vooral haar man maken zich sinds ons avontuur in
Brazilië grote zorgen over dat erfdeel en waarschuwen ons door de jaren heen voor alle
gevaren die er aan deze ver weg gelegen verandering kleven. De meeste familieleden leven
enthousiast mee met al de veranderingen die we beleven. Ik denk, dat alle in de USA
woonachtige Ripassionelen dit deel van het verhaal goed kunnen begrijpen.
Vorig jaar hadden we hier een moeilijk jaar. We dachten iemand gevonden te hebben die met
veel enthousiasme als terreinknecht wilde werken. Deze persoon bleek al snel onbetrouwbaar
te zijn. We hadden inmiddels wel de nodige keukenapparatuur en terrein
onderhoudsgereedschappen gekocht. Nadat we deze man ontslagen hadden, is er een
jaarcontract gemaakt met een buurvrouw en haar man. Zij kregen nu de taak om de cacao- en
andere vruchtenboomgaarden te gaan verzorgen, oogsten te verkopen, administreren en
terreinverbeteringen door te voeren. Als extra moeilijkheid werden wij terug in Nederland met
negatieve berichten over deze nieuwe medewerkers geïnformeerd. Ik beëindigde het
jaarcontract met hen. Niet bepaald een aansporing voor de nieuwe medewerkers om extra hun
best te doen, toch? Dat was reden voor enige ongerustheid, en vooral mijn dappere Joyce had
het er vaak moeilijk mee. Ze sprak er zo nu en dan ook met anderen over, en, dat kun je
begrijpen, kreeg te doen met allerlei enge verhalen. Dus dat hielp ook niet al teveel. Het is
veel beter om er met Jezus over te praten, wat we dan ook deden en doen als de eerste emoties
weer wat gezakt zijn.
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GOEDE UITKOMST
De heftige veranderingen rondom medewerkers vorig jaar, hebben geen
investeringsrampspoed tot gevolg gehad. Wij dankten onze hemelse Vader voor deze zegen.
Ondanks de volledige communicatiestop, mochten we deze keer verheugd vaststellen dat de
contractanten zich keurig aan de overeenkomst hebben gehouden, een nette administratie
overlegden van de cacaoverkopen en de gemaakte kosten, die ze nota bene hadden
voorgeschoten uit de cacaoverkoopresultaten. Hierdoor hebben we zoveel moed gevat, dat we
inmiddels bezig zijn met het bouwen van een boerenwoning op ons terrein. Er komt een plat
dak op, dat zal worden gebruikt om cacaobonen op te drogen. Er zijn plannen gemaakt om de
grond extra te voeden. Daarvoor is kalk en andere organische bemesting nodig. We blijven
hier nu een paar maanden langer dan was voorzien, omdat we met ons neus bovenop de
nieuwbouw willen blijven staan.

Het bouwteam

Bijgevoegd zijn enkele
foto's van het bouwteam,
waar de nieuwe bewoners
onderdeel van zijn, het
uitzetten van het
fundament en de aanvoer
van bouwmaterialen.

Aanvoer van het
bouwmateriaal.
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Aanleg van de fundering

Volgende keer
zullen we zo'n drie
maanden per jaar
in het nieuwe huis
wonen, onze
medewerkers
trekken zich dan
terug in hun oude
huisje (meer een
houten hut in onze
ogen) en zullen,
als overburen,
onze dagelijkse
verzorging
uitvoeren. We
komen per slot
van rekening op
de leeftijd dat verzorging welkom is, niet waar?

We zijn samen 145 jaar oud, spannend onderweg in het afsluitende deel van ons leven hier op
aarde, genietende van alle veranderingen die we nog mee kunnen maken. En, ja, het is best
wel eens moeilijk. Maar, ik heb geleerd dat moeilijkheden niets anders voorstellen dan
vermomde mogelijkheden. Zeker, als je dagelijks door het leven wandelt met een vriend zoals
Jezus aan je zijde. Wij wensen de hele familie Ripassa overvloedige zegen toe, een familie die
voor velen om hen heen ook tot zegen is.
Cacaobonen oogsten.

Als afsluiting een
foto die laat zien op
welke manier de
cacaobonen uit de
vruchten
worden
gehaald. Best wel een
ouderwets gezellige
bezigheid samen. Er
wordt meestal bij
gezongen en Joyce
Ripassa doet dapper
mee.

Joyce & Jacob van der Laak
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“Wat kan er toch veel gebeuren in een mensenleven, hè Mam?”
Zei ik een van de laatste keren dat mijn moeder met spoed in het ziekenhuis moest worden
opgenomen.
19 juni 2017: spoedopname vanwege een abces aan haar dikke darm; 20 juni: geslaagde
operatie, grote opluchting dat er geen (tijdelijk) stoma hoeft te worden geplaatst. MAAR na
enkele dagen blijkt dat Mams stembanden verlamd zijn geraakt door het type beademing dat
volgens het protocol bij deze operatie wordt gebruikt. Mensen let op: wij ‘Indische mensen
zijn heel moeilijk te intuberen’, sterker nog: ‘Aziatische mensen zijn heel moeilijk te
intuberen’, dat zijn er nog eens miljoenen meer. Maar toch doen ze het bij ons, want het is nu
eenmaal protocol. De afdeling anesthesie krijgt nog een brief van deze familie hierover.
Aanvankelijk kon Mam niet zelfstandig
ademhalen en spreken; de ademhaling werd
inmiddels geregeld via een tracheacanule,
een adembuisje aangesloten via een
opening in de hals. Het zag er slecht uit,
geen enkele activiteit in de stembanden,
maar op 15 juli sprak zij weer haar eerste
woordjes. Een van die woorden was:
‘Hoera!’.

Inmiddels zijn we 2 maanden intensive care, 4 maanden
revalidatiecentrum en ruim een maand verpleeghuis verder. De
tracheacanule veroorzaakt veel hoestprikkel en slijmvorming,
maar voorlopig kan Mam nog niet zonder. Het spreken gaat
redelijk tot goed, is wel vermoeiend want er is veel ademsteun
voor nodig. Wij houden hoop dat Mam op een dag weer zelf
zal kunnen ademhalen, dat het risico van benauwdheid zo klein
is dat ze weer terug naar huis kan, terug naar Pap, die het al die
maanden alleen heeft moeten rooien en er ook zo naar verlangt
om weer een normaal leven te leiden met zijn tweeën.
Natuurlijk hebben we in deze moeilijke tijd ook mooie dingen
meegemaakt: ervaren dat wij een hele hechte familie zijn; dat
er veel mensen echt meeleven; dat Mam veel sterker is dan ze
wist: ze heeft al zoveel meegemaakt, onder andere bovenop
alles een beroerte en een longontsteking, en steeds herstelt ze
weer; dat al het verplegend en verzorgend personeel om haar heen fantastisch en geweldig is.
Voor dit alles zijn wij heel erg dankbaar.
Wij hopen echt dat Mam weer zover zal herstellen dat ze terug naar huis kan en haar oude
leventje weer kan oppakken. Maar de Waringin, daar zoeken wij andere mensen voor. Voor
aanmeldingen kun je je wenden tot de redactie!
Wendy Ripassa
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Van links naar rechts:
01 Co
06 Tamara
11 Debby
16 Anton
21 Nel
26 Donnee
31 Les
36 Sabrina

02 Quincent
07 Colin
12 Sjollie
17 Jeremi
22 Evan
27 Marilena
32 Michel
37 Ronald

03 Rianne
08 Wendy
13 Lisette
18 Dyonne
23 Melvin
28 Aimee
33 Mason
38 Kees

04 Leroy
09 Jeff
14 Dulari
19 Floor
24 Bianca
29 Mirjam
34 Emile
39 Iris

05 Joey
10 Casper
15 Theo
20 Henk
25 Kurd
30 Glenn
35 Charlene

Op zondag 13 augustus 2017 hebben we een Familiedag gehouden in Haaksbergen. Na een
spontane organisatie van Tamara en Tante Zus (Floor), was het mogelijk een Familiedag te
organiseren in 2017. Dank aan Tante Zus, dat ze spontaan haar huis en tuin ter beschikking
had gesteld voor het evenement! Ook gaat onze dank uit naar Tamara, die de organisatie van
de Familiedag op zich heeft genomen. Met de ondersteuning van onze bestuursleden, was de
dag in een korte tijd georganiseerd. Via email, WhatsApp, Facebook en telefoongesprekken,
hebben we zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken. Dit keer was de insteek wederom,
dat iedereen iets te eten zou meenemen voor de hoeveelheid personen, waarmee men kwam
+1 en een bijdrage zou doneren voor de hapjes en de drankjes.
De opkomst was onverwacht groot en met 39 personen hebben we een geweldige dag mogen
beleven. Ook deze keer weer nieuwe gezichten kunnen verwelkomen. De bovenstaande foto
is gemaakt door de buurman, zodat wij allen op de groepsfoto konden staan. Weer
aanvullingen kunnen maken voor het stamboomonderzoek. Hierbij een eenvoudig fotoverslag.
Het was weer een geweldige dag en het ligt in de planning om in 2018 een Familiedag te
houden, bij ons in Amersfoort. Hopelijk is de opkomst de volgende keer wederom zo groot!
Kurd Ripassa
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"Een van onze bestuursleden ontdekte
deze wijn in de schappen van de betere
slijterij. De naam wekt hooggespannen
verwachtingen!"

HET THEMA VOOR DE
WARINGIN 2019 IS:
"ZO WOON IK"

REDACTIE

De Stichting heeft ook een eigen website en een eigen FaceBook pagina.
Heeft u die al eens bezocht ?
Website:
http://www.ripassa-fam.com
FaceBook: https://www.facebook.com/FamRipassa

Kopij zenden aan:
Wendy Ripassa,
Schillingdijk 2, 1060 SV AMSTERDAM,
of mailen naar: wendy.ripassa@upcmail.nl

KIND REMINDER
(zoals dat in het Engels zo aardig luidt)

Willen jullie a.j.b. niet vergeten de donatie
van minimaal € 11,- te storten op onze

bankrekening
NL28ABNA0571060978
t.n.v. J.R. Ripassa
DE FAMILIEDAG 2018 WILLEN WE
ORGANISEREN TE AMERSFOORT.
Ideeën of suggesties horen we graag !!!
Stuur een email naar: kurd.ripassa@ziggo.nl
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Vroegâh was zo slecht nog niet…
Vroegâh schreven we met navulbare inktpennen i.p.v. ballpoints.
Vroegâh kregen we onze lunch mee in een broodtrommel i.p.v. plastic zakjes.
Vroegâh hadden we eten op voorraad in de voorraadkast; voor onverwachtse bezoek.
Vroegâh had je geen lichtvervuiling en kon je in de stad de sterren aan de hemel zien.
Vroegâh verpakte we iets breekbaars in oude kranten i.p.v. luchtkussenfolie.
Vroegâh werden komkommers niet in plastic verpakt.
Vroegâh kocht je een mud aardappelen in een jutte zak bij de boer i.p.v. 1kg in plastic zak.
Vroegâh kocht je kaas bij de kaasboer, verpakt in papier, i.p.v. plakken verpakt in plastic.
Vroegâh zette je koffie met een keteltje heet water, een filter en een kan.
Vroegâh toen de bakker het brood aan je voordeur hing, als je niet thuis was.
Vroegâh toen de mandarijn nog een traktatie was.
Vroegâh hadden we 1 telefoon met een draaischijf en die stond op een tafeltje in de hal.
Vroegâh deed je de achterdeur niet op slot.
Vroegâh toen je van een cent nog wisselgeld terug kreeg.
Vroegâh toen je van een leraar nog gewoon een beurt kon krijgen.
Vroegâh toen hadden we een circus; nu een horror clown.
Vroegâh werden tijdschriften per post in een envelop verzonden en niet in een plastic folie.
Vroegâh toen zwarte Piet nog geen slaaf was
Vroegâh hingen we de was op aan de waslijn, buiten in de tuin of balkon
Vroegâh hadden de meisjes kleding aan en geen doorkijkblouse met een split tot aan de navel.
Vroegâh kreeg je drinken mee naar school in een afsluitbare beker; die werd thuis afgewassen.
Vroegâh schreef je elkaar gewoon een brief en een felicitatiekaartje met een verjaardag.
Vroegâh ging je lopend of op de fiets naar de winkel en niet met de auto.
Vroegâh rookte we binnen i.p.v. op het terras
Vroegâh zaten medicijnen in glazen potjes i.p.v. doordrukstrips
Vroegâh werd onkruid met een spuit verdelgd.
Vroegâh werd je door je ouders opgevoed; i.p.v. door oppas oma’s, opa’s buren en vrienden.
Vroegâh hadden we geen chatten, maar zaten we bij elkaar om te praten.
Vroegâh speelden we op straat.
Vroegâh kreeg je nog rente op je spaarrekening.
Vroegâh deelde je de leuke momenten met elkaar; nu met een #ananas
Vroegâh toen de wasmachines nog tieten hadden.
Vroegâh kon je een konijn van een haas onderscheiden, nu denkt de jeugd dat het mogelijk een kip is.
Vroegâh als we uitgingen, dan nuchter om 20:00 uur de deur uit en voor 23:59 uur weer thuis.
Vroegâh gingen we niet hakken; we ging je op dansles.
Vroegâh kookte je moeder het avondeten en als je te laat thuis was, vond je de hond in de pot.
Vroegâh had je geen sex op je eerste date; ook niet als je elkaar al 3 uur kent.
Vroegâh hadden we mobieltjes met toetsjes en daar kon je mee bellen
Vroegâh kwam er bij een ongeluk altijd eerste een ambulance; nu een cameraploeg met mobieltjes.
Vroegâh toen homo's nog in de kast zaten.
Vroegâh toen in plaats van "is" nog gewoon wel eens "eens" werd geschreven.
Vroegâh vroeger moesten we zelf van een naar school en hadden we geen ouder-taxi-groepje
Vroegâh hadden we geen energie verslindende droger, maar deden we het in een centrifuge !
Vroegâh toen je nog veters in je schoenen had in plaats van in je bilspleet!
Vroegâh kon je de songteksten nog verstaan en ging een liedje ergens over.
Vroegâh rookte we een weggegooide peuk van de straat; toen hadden we nog geen slagroomspuiten.
Vroegâh hadden we niets te willen
Vroegâh zat alle zuivel in de fles en als die leeg was, gaf je die weer mee aan de melkboer.
- Blauwe aluminium doordrukdop was melk.
- Gele aluminium doordrukdop was vla.
- Groene aluminium doordrukdop was yoghurt.
- Rode aluminium doordrukdop was karnemelk.

