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Bandung - Bagi Wilda, sang bunda Wiwi Lestiani menjadi sosok luar biasa yang telah membantunya, tak hanya urusan
karier tetapi juga segalanya. "Mama sangat luar biasa, bisa diibaratkan wonderwoman masa kini, karena dia sangat
sabar dan sangat berjasa, dari saya belum bisa apa-apa hingga seperti sekarang," katanya.
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Memang, Wiwi menjadi inspirasi bagi Wilda untuk bisa bangkit dan menjadi seorang atlet profesional seperti saat ini.
Sang bundalah yang pertama kali mengenalkan olahraga voli kepada Wilda.
Tidak hanya itu, saat dirinya pertama kali mengikuti latihan di klub bola voli Alko ataupun saat Wilda mengikuti
pertandingan. Wiwi senantiasa meluangkan waktu untuk bisa berada di samping putri tercintanya itu.
Maka, tidak heran Wilda sangat dekat dengan sang bunda yang turut serta memberikan andil besar bagi karier dan
prestasinya. "Dari belum bisa apa-apa mama selalu mengantar baik saat latihan atau saat bertanding," ujarnya.
Bahkan, saat liburan ataupun jeda pertandingan, Wilda akan lebih banyak meluangkan waktunya bersama ibunya.
"Biasanya kalau liburan seringnya di rumah bersama mama, kalau tidak diskusi pasti masak bareng," ujarnya.
Memang dalam satu tahun, waktu berkumpul Wilda bersama keluarga sangatlah jarang. Karena selain kesibukannya
sebagai atlet voli yang membuatnya harus rela jauh dari keluarga. Kariernya yang saat ini menanjak pun, menjadi
semangat tersendiri untuk bisa membuat keluarganya bahagia.
"Mama selalu support, bahkan selain menjadi seorang ibu mama juga menjadi teman baik karena enak untuk diajak
sharing dan curhat. Kalau sedang jauh, mama pasti telepon untuk menanyakan kabar dan keadaan," katanya.
Yang selalu diingatnya hingga saat ini, nasihat ibunda untuk tekun menekuni profesi yang dicintai dan tidak sombong
kepada sesama menjadi pegangan Wilda. Dia pun teringat sosok atlet voli asal Thailand yang juga menjadi salah satu
idolanya, yaitu Wilavan Apinyapong.
"Kak Wilavan selain ramah dan main volinya bagus juga tidak sombong mesku sudah menjadi pemain terkenal,"
pungkasnya.
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