Ik las me in over de stichting
Ja de stichting MPN
Ik had er nooit nog van gehoord
….Dus laat staan dat ik het ken
Het schijnt iets heel concreets te wezen
Ja iets heel concreets te zijn,
Het heeft te maken met vermoeidheid
Soms verkleuring en ook pijn
Ik ging eens kijken op de website,
Nou daar staat een hele boel
Ik lees me gek… een hele dag,
Ja alleen voor het gevoel,
Ik probeer het te begrijpen,
Maar ik snap het nog niet echt,
En ik zie ook echt niks aan je,
Tis maar goed dat je het zegt
Is het een vorm van ET
is het MF of toch PV
heb je het klein of in het groot
ken je zelf een lotgenoot
tot vandaag kende ik niemand
met die klachten om me heen
Maar er zijn er dus genoeg
Nee jij bent echt niet alleen…!!!

Dan de MPN contactdag,
Lotgenoten bij elkaar
Een hele zaal vol met patiënten
Het programma kant en klaar
Over wetenschap en geld en
Een brochure en contact
Nee, Ik snap het nog niet echt
Maar het heeft me toch gepakt
Want er blijkt een hoop te leven
In ons land en wereldwijd
….Maar wordt U wel echt begrepen
Of vindt men het gekkigheid,
Op het werk en op een feestje
Is het snel weer eens gezegd,
Maar in het dagelijkse leven
Is MPN er toch wel echt!
Is het een vorm van ET
is het MF of toch PV
heb je het klein of in het groot
ken je zelf een lotgenoot
tot vandaag kende ik niemand
met die klachten om me heen
Maar er zijn er dus genoeg
Nee jij bent echt niet alleen…!!!

Na vandaag zie ik het anders,
Want u zit hier in de zaal,
Uit interesse, of voor kennis,
Maar het treft u allemaal
Bij uzelf of bij uw partner
Is de impact relevant,
En ik snap waar u mee leeft,
…..Want ik sta aan uw kant
Stel dus vragen en blijf praten
Want dan wordt het wel erkend,
Ja dan loopt het in de gaten,
Ik ben blij dat u er bent
Ik schreeuw het van de daken
Geen taboe, maar ik ERKEN
Ik heb contact met lotgenoten
Bij de stichting MPN
Is het een vorm van ET
is het MF of toch PV
heb je het klein of in het groot
ken je zelf een lotgenoot
tot vandaag kende ik niemand
met die klachten om me heen
Maar er zijn er dus genoeg
Nee jij bent echt niet alleen…!!!

