
Tekst voor op een kaart 

Mijn voorbeeldteksten mag je gebruiken zoals jij het wilt. Misschien zijn 
enkele woorden voor jou te algemeen, maar dat komt omdat ik jouw situatie 
niet ken. Wel kan jij kiezen uit de zinnen die beginnen met een streepje.  
Kortom, zie het als een suggestie en schrijf je eigen kaartje met een lieve 
boodschap.  

Ik geef je twee tips mee. 
1) Noem concreet namen, plaatsnamen, situaties en emotie 
2) Deel een foto - of een kopie, en stop die erbij 
Hiermee help jij mensen met Alzheimer bij het bespreken van de kaart met 
inhoud.  

De aanhef  
Beste, hoi en lieve laat ik aan jou over, maar noem daarna echt de naam van 
de persoon aan wie je het kaartje stuurt.  

Voor de partner 
Jij bent mijn … en ik houd van jou.  
- Weet je nog, wij gingen samen … 
- Weet je nog toen wij trouwden, kinderen kregen, voor het eerst op vakantie 
gingen of … 

Voor de kinderen en broer of zus 
Jij bent mijn … en ik houd van jou.  
Je bent mijn beste../voorbeeld omdat … 
Een ding weet ik nog zo goed. Weet je nog …  
Een ding heb ik van jou geleerd ...  
Wij hebben allebei … en lijken hier op elkaar.  

Voor ouders  
Wij zijn jouw …/ Ik ben jouw …  
- Jij bent ons/mijn kind en denken aan jou 
- Wij weten/ik weet nog goed toen jij … ; 
- Jij moest/deed … En nu ben je … jaar. Je hebt zoveel gedaan en geleerd; 
Wij houden van jou. (Je mag ons heel vaak noemen) 

Voor vrienden, buren, werkmaatje 
Wij kennen elkaar … jaar.  
- Een ding was zo leuk met jou: … 
- Jij bent echt …  
Wat ben ik blij dat ik jou heb leren kennen. 



Afronding 
Veel liefs, groetjes, of gedag in zijn of haar streek)taal.  
Schrijf duidelijk je naam op.  

Anders?  
Het is vandaag wereld Alzheimerdag. Vandaar dit kaartje en wil je hiermee 
bedanken voor wat je doet voor … 

… 

Op internet vind je veel gedichten. Kijk wat bij je past. Voor hier heb ik een 
voorbeeld.  

Als je echt van iemand houdt 
Iemand alles toevertrouwd 
Eén die echt weet wie je bent 
Ook je zwakke plekken kent 

Die je bijstaat en vergeeft  
Eén die naast en in je leeft 
Dan voel je pas wat leven is 
En dat liefde geven is! 

~ Toon Hermans 


