We hadden net in Kerub het kerstfeest gehad. Met eten, muziek, liedjes, gedichtjes,
versjes en natuurlijk heel veel cadeautjes. Na dit mooie feest kwam er een moeilijk
moment: de kinderen gingen naar hun biologische ouders. Na een groepsknuffel en
heel veel kusjes verlieten de bus het terrein. Ze lieten een grote stilte achter. Nou niet
helemaal want Noémi bleef bij ons. Zij kon door omstandigheden niet naar huis dus
wij mochten 2 weken voor haar zorgen.
Na een paar dagen was het al kerst. Op kerstavond (de avond voor 1e kerstdag)
gingen we naar het kinderkerstfeest in de kerk. Die hele dag was ik alleen met
Noémi en was het heel zwaar. Ik was moe, chagarijnig, verdrietig en vooral vol met
heimwee. De eerste kerst zonder mijn ouders. Ver weg van hen vandaan en met een
kind dat de hele dag moeilijk gedrag vertoonde. We waren al te laat in de kerk
omdat de motor van de auto gestopt was. Dus we waren ook nog ernstig gestrest.
En toen… toen kwam het moment dat ze een lied draaiden. En toen kwam die zin:
‘’Dit is een andere kerst maar misschien is dit ook mooi’’. En op dat
moment brak ik. Ja het is een andere kerst, maar ook dit is mooi. De tranen
kwamen naar boven en ik pakte Noémi steviger vast. De hele dag was ik er van
overtuigd dat dit een verschrikkelijke kerst zou worden. Maar na
die zin was mijn kijk erop veranderd. Ik moest mijn houding
aanpassen. Misschien niet mijn perfecte kerst, maar laat ik dan
een perfecte kerst aan anderen geven. Na het kinderkerstfeest
gingen we door naar mijn schoonouders. Tijdens het drinken van
een kopje koffie riep Zoltán door de keuken dat hij de engel
zag. De engel komt in Roemenie altijd op kerstavond en legt
cadeautjes onder de kerstboom. En aangezien Noémi hier nog
helemaal in gelooft moesten we het spel meespelen. Stiekem
denk ik dat Zoltán en ik er meer genoten van hebben dan zij.
Zoltán beweerde dat hij de engel uit het slaapkamer raam zag
wegvliegen. We renden naar boven met zn allen om te kijken of
er dan cadeautjes zijn achtergelaten. Met 6 volwassenen en 1
kind gingen we op zoek. Al gauw gilde Noémi dat de engel
geweest was en cadeautjes achter gelaten heeft. Om de beurt
werden de cadeautjes open gemaakt. En waar iedereen wat leuks kreeg, kreeg ik
weer iets om te werken. Ik kreeg namelijk een strijkijzer 😊 Tsja.. huisvrouw zijn is
soms niet altijd leuk, maar dat mocht de pret niet drukken. Na een paar uur
moesten we toch maar eens naar huis gaan. Ook omdat we voor 11 uur binnen
moeten zijn en omdat er een andere verassing zou komen. Onderweg naar ons
huisje was Noémi er van overtuigd dat de engel ook in ons huis zou geweest zijn. Wij

probeerde haar ervan te overtuigen dat de engel niet
zoveel cadeautjes kan geven. En ja hoor toen we thuis
kwamen liep ze gelijk naar de kerstboom: maar helaas
er lag helemaal niks. Dat was een hele grote
teleurstelling. Maar niet getreurd.. wij gingen voor engel
spelen. We hadden wat geld verzamelt met een kleine
verkoping die veel van jullie gesteund hebben. Daar
hadden we meerdere
kerstpakketjes van gekocht. Zo ook voor onze
buurvrouw. We hadden Noémi uitgelegd dat de
buurvrouw, haar oude moeder en haar man, geen
familie konden zien en wij dus voor wat gezelligheid
gingen zorgen. Maar belangrijker nog: we mochten ze
een klein pakketje aanbieden. Terwijl Noémi dit
allemaal aanhoorde en helemaal enthousiast werd deed
ze iets waar grote mensen nog heel veel van kunnen
leren. Ze liep naar haar tas met de net gekregen
cadeautjes van de engel. Daauit pakte ze haar banaan.
Ze wilde die aan de oude buurvrouw geven omdat die
zo veel van bananen houd. ‘’het geeft niet hoor, zegt ze,
ik heb nog genoeg andere lekkere dingen en de
buurvrouw niet’’. Wauw. De oude buurvrouw heeft de
banaan in tranen aangenomen en veilig onder haar
kussen verstopt.
Na een half uurtje daar te zijn geweest moesten we
maar weer eens terug naar huis. Noémi was moe en wij waren ook helemaal bekaf.
Thuis gekomen wachtten ons een verassing. Iets wat Noémi niet helemaal in de
gaten had. Toen we alweer binnen waren was het wachten op haar reactie. Het
heeft 4,5 minuut geduurd tot ze een vraag stelde: ‘’waarom heb jij snoep op de
grond gegooid?’’ Ik antwoorde haar nog dat ik niks gedaan had, maar dat heeft ze
niet kunnen horen aangezien er toen een keiharde gil kwam: de engel is geweest!!
Het had even geduurd maar er was blijdschap alom. Met wat gekregen cadeautjes
van het thuisfront en wat zelf gekochte cadeautjes kreeg ik (natuurlijk!?) ook deze
keer weer iets voor mijn huisvrouwencollectie. Namelijk een broodrooster. Omdat
Zoltán daar zo van houd. Maar het mocht de pret niet drukken, het was een kerst
om nooit te vergeten!
‘s Avonds toen Noémi in slaap gevallen was en ik haar nog even toedekte en de
kerstboom uitdeed dacht ik in mezelf:

‘’Dit is een andere kerst maar dit was ook mooi’’

