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Aan de inspirerende engelen in mijn leven, 
Tina, Tante Connie en Tante Judy.  En voor de liefde en 
steun van mijn vrienden en familie, vooral Joe, Alexan-
dra en Olivia.  – M.A.C.

Tot de glorie van God die de schepper van alles is.
En aan alle goede mensen die Hij stuurde om mij een 
op Arendsvleugels te dragen.  Vooral Warren, Nora, 

Adam, Mama, Sandy, Kim en Holly. -- T.S.A.



Mevr. Mayer was onze favoriete leerkracht. 
Altijd glimlachte ze.  En ze bracht 

zonnebloemen in een emmer mee naar 
school.  We waren heel blij.

Op het einde van elke dag, stelde 
Mevr. Mayer steeds dezelfde vraag:

“Wat heb jullie vandaag geleerd?”







Op een dag, mankte Mevr. Mayer.  Ze zei dat haar spieren zwak 
leken te zijn.  We waren bezorgd.  “Wat scheelt er?” vroegen we. 
“Ik ben niet zeker”, zei Mevr. Mayer, “maar ik ga het uitzoeken.” 
En ze glimlachte.

“Wat hebben jullie vandaag geleerd?” vroeg ze.

We leerden dat wanneer we een antwoord niet kennen, 
het niet erg is om dat te zeggen.



Op een dag, moest Mevr. Mayer een wandelstok gebruiken. 
Ze noemde hem ‘Ethel’, en ze beschilderde die met 

zonnebloemen.  We mochten het zelfs ieder om beurt 
uitproberen.  We hadden plezier. 

En Mevr. Mayer glimlachte.



“Wat hebben jullie vandaag geleerd?” 
Vroeg ze.

We leerden dat we plezier kunnen 
hebben, ook al gebeuren er erge dingen.



Op een dag viel Mevr. Mayer neer 
en Mr. Joseph, de toezichthouder 
van de school, moest haar overeind 
helpen.

We waren bang.  Maar Mevr. Mayer 
glimlachte en zei “ik ben OK, wat een 
geluk dat Mr. Joseph hier was om te 
helpen!”

En we droegen haar emmer met 
zonnebloemen naar de klas.



Wat hebben jullie vandaag geleerd?” 
vroeg Mevr. Mayer.

We leerden dat als je bang bent, er 
altijd iemand zal zijn om je te helpen.



Op een dag zaten we in een cirkel en Mevr. Mayer zei 
“Kinderen, de doctor vertelde dat ik een ziekte heb die ALS heet.  Dat is 
de reden waarom ik mank, gevallen ben en een wandelstok gebruik.”

We waren verward.  Mevr. Mayer glimlachte vriendelijk en legde uit… 
“We hebben allemaal cellen in ons lichaam die zenuwen genoemd 
worden.  Zenuwen zijn zoals telefoondraden.  Door hen bellen 
onze hersenen onze spieren en zeggen hen wat ze moeten doen.”

“Wanneer iemand A L S heeft, beginnen zijn of haar zenuwen 
te sterven.  Als dat gebeurt, kunnen de hersenen van  een persoon 
niet meer bellen om zijn spieren aan te spreken.  Zo beginnen 
de spieren te stoppen met werken en worden ze zeer zwak.”



berichten van 
de zenuwen OprOep naar  

de spieren

bewegen



niemand weet waarom dit gebeurt.  En niemand weet dus hoe het op te lossen.  
het is niemand zijn schuld.  We weten wel dat je ALS niet van iemand kan 
krijgen, zoals je dat met een verkoudheid wel kan.

We waren boos omdat niemand de zenuwen van Mevr. Mayer kon herstellen.

“Wat hebben jullie vandaag geleerd?” vroeg ze.

We leerden dat het begrijpelijk is om boos te zijn wanneer 
iemand die je lief hebt ziek is.





De spieren van Mevr. Mayer werden zwakker en zwakker.  Weldra 
kwam ze in een rolstoel naar school.  Ze glimlachte en noemde 
haar rolstoel “big Mack”.  Op de achterkant was een zonnebloem 
geschilderd.  We waren opgewonden om Mevr. Mayer in big Mack te 
zien rondrijden op school.  En we droegen haar boekentas en hielpen 
haar met spullen uit haar weg te halen.

“Wat hebben jullie vandaag geleerd?”  vroeg ze.

We leerden dat het goed aanvoelt om iemand te helpen…





Op een dag kwam Mevr. Mayer niet meer naar school.  Onze nieuwe 
leerkracht zei dat de spieren van Mevr. Mayer te zwak waren om hier 
bij ons nog aanwezig te kunnen zijn.

We waren bedroefd en eenzaam zonder Mevr. Mayer.  We tekenden 
afbeeldingen van zonnebloemen die we haar stuurden om haar op te 
vrolijken.  En we wisten dat zij zou glimlachen.





Onze nieuwe leerkracht hielp ons een tuin vol zonnebloemen te 
planten.  Wanneer ze bloeiden, dachten we aan de glimlach 
van Mevr. Mayer.

“Wat hebben jullie vandaag geleerd?” zou ze gevraagd hebben.

We leerden dat zelfs als er iemand niet bij ons is, 
haar glimlach voor altijd in onze harten blijft.







MaryAnn Curzi woont in Nazareth, Pennsylvania, met haar man, Joe, 
en haar dochters, Alexandra en Olivia.  Als getalenteerde artieste 
op haar manier, deelt MaryAnn haar liefde voor kunst mee door les 
te geven in de Alpha Public School.

Tina Ames kreeg haar ALS diagnose in Juni 2000.  Omdat ze 
geen boek vond om voor te lezen aan haar kinderen, Nora en 
Adam, besloot ze What Did You Learn Today? te schrijven.  Tina 
was een klinisch sociale werker.  Totdat ze ziek werd, was ze 
een schooladviseur in de Alpha Public School in Alpha, NJ.  Tina 
verloor haar gevecht tegen ALS op 23 december 2000.



Warren Ames 
7 State Park Drive 

Titusville, NJ 08560
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