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Carla Beukers

Al van kleins af aan schrijf ik graag: dagboeken, gedich-
ten, blogs en verhalen. Dit alles heeft zelfs geresulteerd 
in twee boeken over ongewenste kinderloosheid, iets 
waar ik enorm trots op ben. ‘De hoop voorbij’ is een 
boek met ervaringsverhalen en ‘Op zoek…’ is een in-
spiratiewerkboek. In beide boeken staan ook gedichten 
van mijn hand. Veel gedichten van mij gaan over mijn 
onvervulde kinderwens. Daarnaast schrijf ik over an-
dere onderwerpen. Sinds enige tijd schrijf ik rouwge-
dichten op maat. Iets wat mij enorm veel voldoening 
geeft. 

In onderstaande gedichten komen al deze thema’s 
voorbij.

Meer info op www.kinderwensonvervuld.nl
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Ik blijf

Kinderen laat ik niet na
dat is me niet gegeven
Toch ben ik hier zeker
niet voor niets in dit leven

Mijn kennis, mijn kunnen
mijn ervaringen, mijn zijn
Zij zorgen voor veerkracht
verlichten de pijn

Zo deel ik dit alles
dicht ik en schrijf
Zo draag ik het over
en weet ik … ik blijf
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Zorgen

Zorgen voor jou
ik doe het met liefde
Heel dicht bij jou
voel ik me sterk
Wat heb je nodig
ik pak het, ik draag je
Zorgen voor jou
zorg voor elkaar


