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ZIJ E N IK
het verhaal van een vriendschap

H

et intieme verhaal van een
jarenlange vriendschap tussen
Annemie Struyf en haar hartsvriendin Magdalena. Jaren geleden gingen beide vriendinnen op tocht: op zoek
naar wijsheid, naar God. Onderweg, op
de grens tussen wijsheid en waanzin,
botsen ze op valse profeten. Maar de
tocht is de moeite waard, want ze schrijven een verhaal en hebben veel plezier.
Maar het leven is druk en hun notities
raken onder het stof. Pas als de dood op
Magdalena’s deur klopt, halen ze hun
dagboeken boven en beginnen aan dit
boek, met de dood als deadline.
Lieve Blancquaert komt erbij, met foto’s
als getuigen van de fijnste week van
het mooiste jaar, de vriendschap en het
afscheid.
Een ontroerende getuigenis en een
dankbare herinnering aan een authentieke en doorleefde vriendschap.

Kl e i n k o n i j n
e n d e r o mm e l b e e r

K

lein konijn en zijn beste vriend
Lowieke gaan picknicken in het
bos. Maar overal ligt rommel.
Plots horen ze een vreemd geluid…Er is
een vreemdeling in het bos. Wat zou hij
van plan zijn? Ze volgen hem stiekem.
Over respect voor de natuur en recycleren.
D’Hamers, H./Abimo/2011

P r e v e nt i e v a n s p o r tl e t s e l s
Een benadering gericht op de individuele atleet

I

n dit handboek wordt informatie
gegeven over de epidemiologie van
sportletsels voor een beperkt aantal
sporten. De auteurs bekijken een normale houding en beweging als basis
voor preventie en mogelijke gevolgen
van afwijkende houding en bewegingen
worden besproken. Ten slotte gaan ze in
op een aantal mogelijke interventies ter
preventie van sportletsels met een aantal voorbeelden voor bepaalde sporten:
voetbal, basketbal, volleybal, zwemmen
en lopen.
Staes, F. (red.)/Acco/2011

Struyf, A./ Lannoo/2010

duidelijk koken met sandra

D

it kookboek is ontwikkeld voor
jongeren en volwassenen met
een autistische stoornis of een
andere beperking die graag willen
koken en wel wat extra hulp kunnen
gebruiken.

Aan weerszijden
van de stethoscoop
Over kwaliteit van zorg en communicatie

V

eel klachten in de geneeskunde hebben meer te maken met
gebrekkige communicatie dan
met medisch-technische tekortkomingen. Luisteren naar mensen en praten
lijken eenvoudig, maar in de context
van de zorgverlening vraagt dit echter
om gespecialiseerde vaardigheden.
Vaak spelen er immers sterke emoties mee. Daarom biedt dit boek niet
alleen theoretische modellen, maar
ook praktische tips en adviezen.
De Lepeleire, J. en Keirse, M./Acco/2011

De gerechten in dit kookboek zijn
gemakkelijk zelf te maken, bereid met
verse ingrediënten en op een toegankelijke manier met foto’s uitgelegd.
Iedere handeling is in beeld gebracht
zodat nauwelijks tekst nodig is. Het
biedt de mogelijkheid om het plezier
en de voldoening te ervaren van een
zelfstandig bereide maaltijd, de zelfredzaamheid te verhogen en om sociale
contacten te kunnen vergroten. Want
lekker eten is natuurlijk fijn voor jezelf,
maar het is ook een geweldige manier
om je vrienden en familie te verwennen.
Cornelissen, S./ SWP/2011

Mama, mijn hoofd is zo vol
Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden

D

it is het verhaal van een mama
over de opvoeding van haar zoon
Jasper die lijdt aan ADHD. Het is
een realistisch, maar hoopgevend verhaal van een lange zoektocht waarin de
auteur niet alleen de antwoorden van
de leerkrachten, hulpverleners en artsen opneemt, maar vooral haar verhaal
over Jasper en haar kijk op ADHD. Ook
Jasper zelf komt aan het woord. In het
tweede deel werd een overzicht opgenomen van de meest voorkomende
(leer)stoornissen met hun voornaamste
symptomen.
Dit boek kan als leidraad dienen voor
elkeen die met een kind met ADHD of
aanverwante problemen wordt geconfronteerd.
Verdeyen, F./Garant/2005

