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Wist je dat niet iedereen in engelen 
gelooft?
Blijkbaar denken sommige mensen 
dat engelen verzonnen zijn! 
Ik geloof in engelen... 
Maar ja, ik heb er een ontmoet. 
Haar naam is Breanna en 
ik zal je alles over haar vertellen.



Ik ontmoette Breanna toen ze zo’n 8 jaar oud was. 
Tegen die tijd, herkende iedereen haar al aan haar 
mooie blonde haar en heldere blauwe ogen. 
Iedereen hield van haar en zij hield van iedereen.



Breanna was een bijzondere 8-jarige. 
Ze kon drie films achter elkaar kijken en zich niet vervelen.

Ze koos altijd 
de mooiste 
prinsessenjurken 
uit om te dragen,

En als ze lachte, 
was het alsof 
de zon binnen 
scheen.



Wat Breanna het liefste deed was zingen. 
Ze zou de hele dag zingen als ze kon! 

Ze zong graag met haar zussen en op school, 
en op zowat elke plek die je maar kon bedenken.



Op een dag was Breanna 
aan het zingen in het 
schoolkoor,
toen haar lichaam 
plotseling een rare 
wiebel maakte. 

“Wat raar!” dacht ze. 
“Ik wilde helemaal niet wiebelen!” 
giechelde ze.



De volgende dag gebeurde het opnieuw. 
Deze keer at ze een kom romig, mierzoet ijs.

Breanna nam een grote schep met haar lepel, 
en LANCEERDE het door de keuken! 
Het landde op de schoot van haar broer, die verrast opsprong.



Waarom deed je dat?” schreeuwde hij. 
“Het was een ongelukje, ik zweer het!” zei Breanna. 
“Mijn lichaam blijft maar bewegen zonder dat ik het wil!” 
Haar broer rolde met zijn ogen, “Tuurlijk.” 
Breanna voelde zich verward en een beetje beschaamd.



Mama kwam kijken wat er aan de hand was. 
“Je wilde toch niet echt het ijs rondgooien?” 

Breanna schudde haar hoofd. Mam dacht even na. 
Het was echt niets voor Breanna om zich zo te gedragen. 

“Laten we het aan de dokter vragen. 
Misschien kunnen zij het uitleggen.”





Diezelfde middag stapten mama en 
Breanna in de auto. 

Op weg naar de dokter vroeg mama, 
“Is er laatst nog iets 

ongewoons gebeurd, liefje?” 
Door wat er daarna gebeurde, wist 

mam dat er iets goed mis was. 
Breanna voelde een ongelukkig 

gevoel opkomen. 
Het werd heel snel sterker 

en ongelukkiger.
Het was een te groot gevoel om 

binnen te houden. 
“HOU OP MET DIE STOMME 

VRAGEN!” 
schreeuwde ze boos en ze sloeg 

boos naar het plafond.



Mama was zo geschokt dat ze de auto moest stoppen. 
Ze zette haar beste kalmerende moederstem op. 
“Wees niet boos, Breanna. We vinden wel een manier om je 
te helpen, dat beloof ik je.” Hierdoor voelde Breanna zich 
beter, maar haar lichaam bleef erg stijf.



Bij de dokter riep een lange 
vrouw in een witte jas Breanna’s 
naam. 
“Dat is de speciale dokter die ons 
gaat helpen,” zei mama. 
Ze volgden haar, Breanna pakte 
mama’s hand stevig vast. 
Het enige wat ze wilde was om 
erachter te komen wat er met 
haar aan de hand was.



Na veel testen en veel lange nieuwe woorden had 
Breanna haar antwoord. 
Ze was ziek door iets dat de Jeugdvorm van de ziekte van 
Huntington heet.



Breanna had heel veel 
vragen. 
Hoe lang zou het duren 
voor ze beter werd? 
Wat betekent ‘genetische 
afwijking’? 
En, omdat Breanna altijd 
aan de belangrijkste dingen 
dacht, 
zou ze nog wel in het koor 
kunnen zingen?



ZING
EN

De dokter lachte vriendelijk. “Ja, je kunt nog zingen!” 
zei ze, en gaf Breanna’s moeder een pamflet.

Ze las het aandachtig. “We hoeven vandaag niet naar zangles, 
Bree,” zei ze. “Als je niet wilt, hoeft dat niet.” 

Breanna kon niet geloven wat ze hoorde! 
“Ik mag dan ziek zijn, maar de dokter zei dat ik kan zingen. 

Dus ik doe het!”



Het leek wel dat hoe 
moeilijker het werd 
om dingen te doen, 
hoe vastberadener 
Breanna was om ze 
te doen.

En zo ging het een tijdje. 
Breanna bleef zingen, films kijken, 
en zich verkleden in prinsessenjurken.

M
ISS

SPIRIT

VAN HET JAAR



Het duurde niet lang voor iedereen wist wat er met Breanna was. 
“Wat verschrikkelijk,” zeiden sommigen. Breanna glimlachte. 

“Dat moet verschrikkelijk zijn,” zeiden anderen. Breanna lachte!
En omdat ze een engel zo zagen lachen, nou...

Ze konden het niet helpen en glimlachten zelf ook!



Haar glimlach was zo aanstekelijk, 
dat het niet uitmaakte of je chagrijnig, verdrietig of somber was. 

Breanna kon zelfs de chagrijnigste persoon 
laten giechelen en grinniken tot hun buik pijn deed.



Op een middag was Breanna in het park 
aan het spelen met haar broers en zussen, toen...

STAMP 
                   STAMP 
                                        STAMP. 

                                                          Een kleine jongen 
denderde de speelplaats op.



Hij had een zo’n boos gezicht dat 
je het kon zien vanaf de andere 
kant van het park. 
Breanna huppelde blij naar hem 
toe.  Ze hurkte neer. De jongen 
keek nauwelijks naar haar op.



“Hoi vriend!” lachte ze. 
“Waarom kijk je zo verdrietig?”
“Het doet er niet toe.... Je zou het niet 
begrijpen,” antwoordde hij, 
Hij draaide enigszins van haar weg. 
“Ik weet hoe dat voelt. Er zijn ook niet 
veel kinderen die mij begrijpen.”



Ze keek hem enthousiast aan en besloot dat 
hij er al iets minder somber uitzag. 

Ze ging verder, “Ik ben Breanna, trouwens, 
en ik heb geleerd 

dat problemen altijd kleiner worden als 
je ze met iemand deelt. 

Dus kom op, vertel het me! 
Wat zit je dwars?”



De kleine jongen keek voor het eerst goed naar Breanna. 
Haar glimlach was zo aanstekelijk dat hij zijn best moest doen om niet 

terug te glimlachen. Zelfs de zon leek mooier toen ze daar zat. 
“Jij eerst,” gromde hij. “Waarom zei je dat mensen je niet begrijpen?” 

Breanna knikte, en legde het met een grijns uit. 
“Ik heb een aandoening die de Jeugdvorm van de ziekte van Huntington heet.”



En dus vertelde ze hem er alles over... Ze vertelde hem over het wiebelen 
en het gooien met ijs. Hoe de dokter te veel lange woorden gebruikte, en 

hoe, soms, haar ongelukkige gevoelens zo sterk zijn dat het lijkt alsof ze alles 
overnemen. “Maar je vindt altijd je glimlach terug?” vroeg de jongen. 

“Altijd,” verzekerde ze hem. “Wat er ook gebeurt, er is altijd wel 
iets om over te lachen.”



“Ik denk dat je heel dapper bent. Ik zou te bang zijn 
om te lachen,” zei de jongen. Breanna lachte weer. 

“Moedig zijn betekent niet dat je niet bang bent! Het 
gaat erom dat je je bang voelt, maar toch doorgaat!” 

En zo huppelde Breanna terug naar haar familie, 
De kleine jongen glimlachte breder dan hij ooit had 

kunnen denken.



Breanna bleef haar glimlach delen, overal waar ze kwam, 
met iedereen die ze ooit ontmoette.

Ik zal me die dag in de speeltuin altijd herinneren 
als de dag dat ik in engelen begon te geloven... 

En ik ben nooit gestopt in dappere Breanna te geloven.



Shelby Lentz draagt dit boekje op aan haar zusje 
Breanna, die op zeer jeugdige leeftijd overleed aan 

de ziekte van Huntington:

“Onze Dappere Breanna vocht met zoveel gratie en 
mededogen tegen de ziekte van Huntington. 

Ze hield van het leven en ze hield van iedereen in 
haar leven. Ze hield van zingen, dansen, verkleden 

en veel snoep eten. Haar familie en vrienden 
schonken haar zoveel geluk, zelfs in haar donkerste 

tijden. Hoewel Breanna’s tijd op aarde kort was, 
herinnert ze ons er voortdurend aan hoe mooi en 
fragiel het leven is, en dat we nooit ook maar één 
moment als vanzelfsprekend mogen beschouwen. 
Wat ze ook meemaakte, ze was altijd een bron van 

licht en geluk voor iedereen om haar heen. 
We houden van je en missen je heel erg, lieve Bre.”





Blonde haren, heldere blauwe ogen en de 
mooiste prinsessenjurk die je maar kan 

bedenken. Wat Breanna het liefste deed 
was zingen. Ze zou de hele dag zingen als ze 
kon! Ze zong graag met haar zussen en op 

school, en op zowat elke plek die je maar kon 
bedenken. En films kijken, zoveel ze maar 
wilde. Dat was Breanna. Als ze 8 jaar is en 
aan het zingen is in het schoolkoor, maakt 

haar lichaam plotseling een rare wiebel. 
“Wat raar!” dacht ze. “Ik wilde helemaal niet 

wiebelen!” giechelde ze. En daarna gooide 
ze ijs naar haar broertje. Dat was geen 

opzet, het gebeurde gewoon. Mama neemt 
haar mee naar de dokter, die veel te veel 

vragen stelt, heel veel testen doet en lange, 
nieuwe woorden gebruikt. Breanna heeft de 
Jeugdvorm van de ziekte van Huntington. 

“Kan ik nog zingen?” vraagt ze zich af. Maar 
Breanna blijft zingen, films kijken, en zich 

verkleden in prinsessenjurken. Het leek wel 
dat hoe moeilijker het werd om dingen te 
doen, hoe vastberadener Breanna was om 
ze te doen. En Breanna vindt altijd haar 

glimlach terug! Want wat er ook gebeurt, er 
is altijd wel iets om over te lachen.


