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enthousiasme voor spontane acties en wilde 
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aflatende vriendschap die al 22 jaar duurt. Jacintha, 
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in het begin van mijn promotietraject het leven 
aangenamer gemaakt met je aanwezigheid, je 
laconieke humor en je fantastische muzieksmaak. 
Ik bewonder en waardeer je evenwichtigheid en je 
zelfvertrouwen.
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lieve naamgenoot en soort-van-moeder, wat is er 
veel gebeurd in jouw en mijn leven in de afgelopen 

jaren. Je bent heel bijzonder voor me, en ik kijk met 
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Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun. Piet en 
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