
 

Het ontstaan van een  "Jantje" 

 

steun mij als het donker is 

wees er voor mij als ik me alleen voel 

 

Mijn oma had alzheimer. Langzaam zagen we haar achteruit gaan. Het verlies van oma.       

Ze veranderde van een koninginnevrouw naar een brokje wanhoop, zoals opa haar noemde. 

Naast alzheimer had oma ook parkinson. Haar ene hand, die steeds fragieler werd, trilde 

enorm. Ik haakte voor haar een muisje met meerdere staartjes. Ze snapte niet veel meer van 

de dingen om haar heen. Maar het muisje bekeek ze iedere keer. Ze pakte het op, 

mompelde wat en legde het dan weer voorzichtig neer op de tafel. Bang dat het muisje zou 

breken.  

Totdat het moment kwam dat ze haar laatste dagen leefde. Ze lag op bed. Haar handen 

gespannen onder haar kin op de borst. Haar hand met de parkinson verkrampte en trilde. 

Het muisje hebben we in die hand gedaan en krampachtig hield ze deze vast. Het trillen 

stopte. Met haar andere hand pakte ze de staartjes en streek langzaam hiermee over haar 

mond.  

Het gaf haar rust. Het niet alleen zijn. Het muisje was haar troost in haar laatste momenten.  

Om ook andere mensen met alzheimer/dementie en/of parkinson een troost te geven met 

een "Jantje"  heb ik een patroon uitgeschreven.  

De bedoeling van dit is als volgt. De "Jantjes"  mogen alleen volgens mijn geschreven 

handleiding en patroon en materialen gemaakt worden. Deze mogen niet voor verkoop 

gemaakt worden. Dezen worden door vrijwilligers gehaakt en weggeven aan 

bovengenoemde mensen.  

De "Jantjes" worden van 100% zuiver katoen gehaakt, gevuld met panty met binnenvulling. 

De "Jantje" is te wassen op 60 graden. Niet in de droger. De 'Jantjes' zijn zo veilig mogelijk 

ontworpen. Maar let op het risico voor het in de mond nemen van de staarten.   

Met veel liefde gemaakt door een kleindochter 

 

Zie voor meer informatie: facebook groep 'muis Jantje'  

Dit Jantje is gemaakt door: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... ............... 

 

Gekeurd door: 

 
............................................. 

Op: 
 
............................................. 

 


