


Het leven, mijn kind, kent vele drempels die je over moet.

Meestal word je ervoor gewaarschuwd.

Maar ieder mens struikelt eens in zijn leven 

over een onzichtbare drempel.

Daarna, mijn zoon, sta je op en loop je verder 

en zie je tussen de donkerste wolken toch een stukje hemelsblauw 

en bloemen die bloeien in hun volle schoonheid.

Heel veel liefs, mama.



TV - Media



Wat er gebeurde…



Het vonnis

TIEN jaar  gevangenisstraf
(23-12-2004 / 23-12-2014)



Onwerkelijk…
• ‘Waarom die jongen daar zit, ik weet het niet, want hij verdient nog 

niet eens een bekeuring.’ 
- onafhankelijke vertrouwensadvocaat

• ‘Oubelkas had niet veroordeeld mogen worden.’

- Ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover de Volkskrant

‘Ze kunnen mijn lichaam opsluiten,
maar mijn geest 
zal altijd zo vrij zijn als een vogel.’



Het gevangenisleven…

‘Ze kunnen mijn lichaam opsluiten,
maar mijn geest 
zal altijd zo vrij zijn als een vogel.’













Hoe overleef je dit?
• Innerlijke kracht, karakter, je bent sterker dan je denkt: houding!

• Post, kaartjes, website reacties.



De ‘400 brieven van mijn moeder’

‘Focus, neem verantwoordelijkheid, 
bepaal doelen, en bereik ze!’

‘Als je wilt, dan lukt het je!’

‘Maar je moet het wel zelf doen…’

Hoe overleef je dit?



“Houding” binnen de muren…

Omgaan met de situatie zoals deze is…



• Tweede worsteling!

• Ontstaan van ‘400 brieven van mijn moeder’
en ‘Gezondheid, Liefde, Vrijheid’

• Jij bepaalt! 100%. Altijd!

• Van lijden naar leiden!

“Houding” buiten de muren…



‘Het is nu volle maan

en alle zilveren draadjes

van diezelfde maan die ook daar schijnt,

nemen mijn liefde voor mijn dappere kind mee

en spinnen de mooie droom van later,

de tijd dat je weer bij ons zal zijn.’

Droom



"Laat je meedrijven op het nieuwe in je leven. Denk nog maar 

eens aan je dromen. Natuurlijk is niet alles – ook in de toekomst –

rozengeur en maneschijn, maar belangrijk is dat de rode draad 

door je leven er eentje is die je voldoening geeft, die je de weg 

wijst naar je talenten. Dat hoeven geen wereldschokkende dingen 

te zijn, maar als er honderd anderen zijn die zoals jij handelen, 

dan ben je als voorbeeld toch al behoorlijk geslaagd."



"Ook jouw leven zal weer zo fris als de ontluikende lente worden, 

zodat je de sombere, diepe herfsttijd en donkere winterdagen 

een plaats kunt geven in je leven, hopelijk zonder bitterheid. 

Daar gaan we aan werken. Vergeten zul je het niet, 

dat hoeft ook niet, maar als je het een plaats kunt geven, 

dan zul je in staat zijn anderen te helpen.

Geef niet op, mijn kind. Heel veel moederliefde van mama."





Boeken gesigneerd verkrijgbaar 
op www.josephoubelkas.nl ☺
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instagram.com/oubelkasjoseph
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