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MAMA IS 
EEN BEETJE 
VREEMD... 
Tuurlijk, de ene mama is de andere niet, 
maar sommige moeders springen er echt 
uit. Zoals deze drie.
door Anne Bakker | fotografie Saskia Palma

Vanessa Dijksterhuis (34, gelukscoach) is helderziend. 
Ze is getrouwd met Tjerk en moeder van Storm (8), 
Nova-Belle (6), Ryuu-Matz (4) en Mint (2). 
“Rond mijn 23ste realiseerde ik me dat ik meer was 
dan ‘gevoelig en intuïtief’. Mijn zusje overleed door 
een auto-ongeluk en ik zag haar overal: naast me in de 
auto, liggend in bed... Ik dacht dat het in mijn hoofd 
zat. Maar ik begon meer waar te nemen: aura’s, andere 
overledenen en dingen die nog gebeuren moesten. 
Het voelde heel natuurlijk, totaal niet eng. Inmiddels 
heb ik van mijn gave mijn werk gemaakt en help ik 
mensen door op zielenniveau te kijken wat hen blokkeert 
en wat ze daar aan kunnen doen. Mijn kinderen zijn 
gewend aan wie ik ben. Ze zijn zelf ook gevoelig en  
dat is mooi, maar soms lastig. Ik kan bijvoorbeeld 

telepathisch met ze communiceren, praten in gedachten. 
Maar Storm vindt dat gepraat ‘in’ zijn hoofd niet fijn, 
dus dat doe ik niet meer. De jongens raken ook snel 
overprikkeld en de meiden zien mensen in hun kamer. 
Dat hoeft van mij niet zo, want geesten hebben vaak 
een serieuze boodschap en dat kan de speelsheid uit 
kinderen halen. Op school weet bijna niemand van mijn 
helderziendheid. Mensen vinden daar snel van alles 
van en ik wil niet dat de kinderen lastige vragen krijgen. 
Als dat toch gebeurt, leg ik uit dat mensen soms bang 
zijn voor wat ze niet begrijpen. We zijn al twee keer van 
school veranderd, omdat de gevoeligheid als ‘raar’ werd 
bestempeld. Nu zitten ze op hun plek. Als Ryuu-Matz 
tegen de juf zegt dat er iemand zit te kijken vanaf het 
plafond, zegt ze: ‘Oh, oké, wat zegt ie?’ Nuchter en 
relaxed, net zoals wij er thuis over zijn. Mijn helderziend-
heid is niet zomaar ‘uit’ te zetten. Ik zie bij mijn kinderen 
alles, elke gedachte en intentie. Daardoor kan ik ze 
goed begeleiden naar een gelukkig leven. Ik leer ze 
bewust zijn van hun eigenheid, verantwoordelijkheid 
nemen voor alles, en altijd eerlijk zijn. Maar ik ben 
natuurlijk niet hun gelukscoach. Op de eerste plaats 
ben ik een heel gewone, trotse mama.” 
Meer over Vanessa op www.vanessadijksterhuis.nl
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