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OMG...de afgelopen 4 jaar hebben wij 92 sites, 159 artikelen, 43 boeken, 2
apps, 1 televisieserie, 1 theatercollege, 16 instanties, 1 uitgever, 2 eindredacteuren,
1 corrector, 2 vormgevers, 14 experts, 25 inspiratiebronnen geraadpleegd,
gesteund door 5 trouwe supporters. Uiteindelijk hebben wij al deze
informatie samengevat in 296 pagina’s.

Waarom een handboek over ouder worden?
Aan informatie over ouder worden geen gebrek. Juist door die enorme
hoeveelheid en al die verschillende visies, duizelde het ons. We kregen
behoefte aan een simpel van-top-tot-teen-overzicht: wat kan ik verwachten
na mijn 40ste? Zo ontstond het idee om samen een handboek
te maken, zoals het SAS survival handboek. OMG is een ‘handifest’, een
handboek én manifest in één. Het legt uit wat er in ons lichaam gebeurt,
geeft tips om de mogelijke (fysieke en mentale) ongemakken die je kunt
verwachten het hoofd te bieden én belicht de positieve kant(en) van het
ouder worden. Elk onderdeel hebben we laten checken door een expert op
dat specifieke gebied. Wij delen graag onze eigen ervaringen én informatie
die we de afgelopen vier jaar hebben verzameld met onze lezer, met als
doel zo gelukkig, gezond en relativerend mogelijk ouder te worden.
Volgens psychiater George Vaillant is gelukkig oud worden een makkie,
sterker nog: “Ouderdom leidt tot meer geluk”. Daar doen we het voor!

“Als ik alles vanuit mijn medische achtergrond lees, dan vind ik
het van een hoog niveau. Hier is grondig wetenschappelijk vooronderzoek gedaan” feedback van een expert (arts)
Mann & Mann (de auteurs)
Wij kennen elkaar via werk.
We hebben beide bij filmdistributeurs gewerkt. De één
voor marketing, de ander
voor sales. Volledig wederzijds
respect en altijd een
feest om samen te werken.
We delen de laatste 4 letters
van onze achternaam, ons
sterrenbeeld en zijn allebei
gevoelige bikkels met een
ietwat cynische humor.
Nee, we voelen ons niet verlicht en vinden die lachrimpel of verstrooidheid niet
altijd even charmant. Ja, er zijn dagen dat we ons oud en stijf voelen. En ja, het is
beroerd dat het leven eindig is en dat we afscheid moeten nemen van dierbaren.
We zijn op een leeftijd gekomen waarvan je zou kunnen denken dat alles alleen
nog maar minder gaat worden. Hoe worden we gelukkig en fit ouder, in plaats
van chagrijnig en uitgeblust? Wij zijn in ieder geval een stukje wijzer en fitter
geworden en geven deze kennis graag door. Bij deze.
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