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Zaterdag 2 juni kwamen 45 jonge
mantelzorgers naar het Outdoorpark
in Overberg voor een gezellige en
geslaagde middag!

P14

Lieve Floortje
Een boek waarin ouders van kwetsbare kinderen zich zullen herkennen
Yolanda van Boven is mantelzorger. Ze
schreef een boek aan haar dochter met
Rett syndroom. Floortje is inmiddels18
jaar, woont thuis en heeft een speciale
plaats in het gezin.

maken dat Floortje ’s beperkingen veel tijd,
aandacht en geld kosten. Het lukt Yolanda
om maatschappelijke betrokkenheid te
tonen binnen de blogs die een zachtheid
bevatten waar liefde uitstraalt.

Yolanda schrijft sinds haar zwangerschap
aan haar dochter, maar stopt hiermee als
de twijfels over haar ontwikkeling toe
nemen. Zij wil een mooi verhaal schrijven
aan haar dochter, vol liefde en vertrouwen.
Geen verhaal over ingewikkelde gevoelens,
over het geluk van kersverse ouders dat
onderuitgehaald wordt door vragen, onze
kerheid en ontkenning.

Pure emoties

Yolanda wil Floortje niet belasten met de
eenzame strijd die haar ouders voeren, om
dat ze hun verdriet niet met elkaar kunnen
delen en zij elkaar geen pijn willen doen in
de gedwongen zoektocht naar iets wat ze
niet willen vinden. Jaren later pakt Yolanda
het schrijven op, om familie en vrienden te
informeren over het verloop van de ingrij
pende scolioseoperatie die Floortje onder
gaat. Het voelt prettig om te schrijven en
via social media merkt zij dat haar verhalen
iets te vertellen hebben. Een kijkje in het
leven van het gezin, van Floortje, haar
broer en zus, geeft buitenstaanders inzicht
en begrip. Er volgen blogs via Facebook,
voor Lotje en Co, Mezzo en Stichting Terre.

Mooie kanten benadrukken
Juist omdat zij aan haar dochter schrijft, wil
Yolanda de mooie kanten benadrukken.
Maar ook de waarheid die soms zwaar en
moeilijk is, moet beschreven worden. Om
zo anderen inzicht te geven in hun leven
en professionals en overheden duidelijk te

In het boek valt alles samen: pure emoties,
eerlijk beschreven vanuit haar beleving.
Over Floortje, die vol vertrouwen opgroeit
binnen de liefde en warmte van haar
gezin. Jolanda: ‘Ik schrijf ons verhaal aan
mijn oudste dochter Floortje van 18 jaar.
Over haar leven dat kwetsbaar is door het
Rett syndroom. Over ons leven waarin
haar meervoudige beperkingen de dagen
bepalen. De weg die wij, met ons gezin,
vrienden, PGB, zorgverleners en instanties,
afleggen, beschrijvend, zonder boosheid
of frustratie. Een eerlijk en open verhaal,
waarin ik op zoek ben gegaan naar ge
voelens die ik niet onder ogen durfde te
komen. Altijd kijkend naar al het goede
in ons bijzondere leven, waarin liefde ons
verbindt.’

komen. Professionals krijgen inzicht in de
impact die hun betrokkenheid heeft en
worden uitgenodigd hun gevoel meer te
laten spreken in de contacten met kinde
ren en ouders. Kortom, een verhaal dat
aanknopingspunten biedt om eerlijk het
gesprek aan te gaan.
Het boek Lieve Floortje, jouw verhaal, ons
bijzondere leven is te bestellen op
www.lievefloortje.nl voor €18,95 excl.
verzendkosten en verkrijgbaar in een
aantal winkels. Verkoopadressen vindt u
op www.lievefloortje.nl.

Herkenning
Lieve Floortje is een boek waarin ouders
van kwetsbare kinderen zich zullen her
kennen. Het nodigt uit om weggestopte
emoties te durven voelen en te erkennen.
Een boek waar mensen die intensieve zorg
verlenen aan een naaste zich in kunnen
spiegelen. Zichzelf terug te zien in de
oneindige liefde die soms zo onder druk
komt te staan door de continue druk van
24-uurs zorg. Een boek dat aan mensen in
de naaste omgeving van deze bijzondere
gezinnen een kijkje geeft in het kwetsbare
leven en de beperkingen die op hun pad

Winactie!

Wilt u een exemplaar van Lieve Floortje
winnen? Stuur voor 1 oktober een email
naar mantelzorgveens@veens-welzijn.nl
Geef in uw email aan waarom u dit boek
zo graag wilt winnen.

