
“Say yes to the dress!”  
 
Dat de zon op die lentedag begin juni zo buitengewoon haar best deed, 
verbaasde ons later niet. Met haar warme stralen kondigde ze de komst 
van Margo (59) namelijk aan. Margo die, tegen alle verwachtingen in, 
ruim drie maanden bij ons zou blijven.  

Wat was ze ziek toen de ambulance haar die ochtend binnen bracht. 
Henk, haar man, was haar liefdevol nabij net als hun drie kinderen. Van 
haar dierbaren, waaronder de kleinkinderen, nam Margo enkele dagen 
later afscheid. 

Hoewel chronisch moe en 
verre van comfortabel vond 
Margo bij ons in het hospice 
rust. Die rust wakkerde haar 
wil om te leven weer aan en 
heel soms gebeuren er dan 
buitengewone dingen.  
Wat volgde was een bijna 
magische toegift op haar 
leven, waarbij ze verlangend 
focuste op de geboorte van 
haar vijfde kleinkind, dat eind 
augustus geboren zou worden. 
We leerden Margo deze zomer 
kennen als een warme, 
sprankelende vrouw, die dol 
was op mooie jurken en 
schoenen. ‘Nooit aarzelen als 
je een leuke jurk ziet’ was 
haar devies waar ze zelf in het 
hospice ook nog regelmatig 
gehoor aan gaf. Zag ze op 
haar tablet een bij haar 
passend exemplaar voorbij 
komen, dan bestelde ze ‘m 
direct.  
 

Onvergetelijk waren de uitstapjes die ze in die periode af en toe nog naar huis 
maakte. Als Henk - zoals hij het zelf zei - zijn koningin kwam halen, was Margo 
absoluut rode-loper-waardig! Prachtig opgemaakt, in een mooie jurk met 
fantastische laarsjes verliet ze het hospice stralend voor een middagje thuis. Zeer 
vermoeid maar even zo voldaan kwam ze daarna weer terug. Ons team genoot 
met volle teugen mee.  
Het is fantastisch wanneer je dit soort wonderen voor je ogen ziet gebeuren en ze 
hier en daar zelfs kan faciliteren (ook de betrokken huisarts verdient daarbij een 
pluim). 

  

 



In augustus begon Margo opnieuw in te leveren, waarbij het ons opviel hoe warm 
en belangstellend ze naar ons en anderen toe bleef. We leefden allemaal intens 
mee naar de geboorte van Sara, het eerste kindje van Margo’s zoon en 
schoondochter. Wat een vreugde toen de kleine Sara haar oma begin september in 
het hospice opzocht. Samen met Henk schittert een trotse Margo op de foto’s die 
toen zijn gemaakt.  
 
Later die week was Henk jarig en beleefden ze opnieuw een dag met een gouden 
rand. Hij haalde zijn koningin voor de laatste keer naar huis, waar ze genoten van 
elkaars gezelschap en een intieme fotoshoot met hun voltallige gezin. Haar lichaam 
liet het nauwelijks nog toe, maar haar wilskracht was ongekend. Op de foto’s 
straalt mater familias Margo in vol ornaat (zelfs op hoge hakken!) als was zij de 
zon zelf.  
 
Anderhalve week later is Margo overleden. 

  



Begin november nam Henk contact met ons op.  
Als dank voor de goede zorg aan hun vrouw en moeder wilde hij samen met de 
kinderen iets voor ons terugdoen. Ze besloten Margo’s collectie jurken en schoenen 
te verkopen en de opbrengst daarvan is recent aan ons hospice gedoneerd.  
Een hartverwarmende actie, zo helemaal in de stijl van Margo, dat we er diep 
ontroerd door zijn. Graag danken we hen met de passende en troostrijke woorden 
van de Franse mode-ontwerper Yves Saint Laurent:  
 
Door de jaren heen heb ik geleerd dat het belangrijkste in een jurk de vrouw is die 
hem draagt. 

 

- Anja van der Starre, december 2021 


