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Ik ben een  
pleegkind,  

     en    nu...?

Lyona Rose

Het eerste boek over pleegzorg voor de pleegkinderen zelf

Geschreven door een ervaringsdeskundige én professional

ISBN 9789492600578 | NUR 854 | Uitvoering Paperback 

Omvang 128 p. | Formaat 14 x 21,5 cm | Verschijnt April 2023 | Prijs € 13,99

Lyona Rose

Ik ben een pleegkind… en nu?
Handleiding voor tieners

Lyona Rose (1990) is vanaf haar derde opgegroeid in een pleeggezin. Ze is opgeleid 

als sociaal pedagogisch hulpverlener. Haar ruime ervaring als pleegkind en expertise 

brachten haar op het idee om het boek te schrijven dat ze graag zelf had willen hebben 

als pleegkind. Met het boek wil ze alle pleegkinderen een helpende hand toereiken.

aldo

Ik ben een pleegkind en nu? is voor alle tiener-

pleegkinderen in Nederland. De auteur is achttien jaar 

lang een pleegkind geweest, en weet uit eigen ervaring 

waar pleegkinderen tegenaan kunnen lopen.  Daarnaast 

is de auteur sociaal—pedagogisch hulpverlener, waardoor 

het boek tevens een pedagogische insteek heeft. 

Pleegzorg biedt verschillende soorten zorg wanneer de 

ouders niet (meer) in staat zijn om die zorg voor hun 

kind zelf - parttime of fulltime - te dragen. Ook wanneer 

de veiligheid en ontwikkeling van een kind wordt 

bedreigd, biedt pleegzorg een vangnet. 

Een kind dat in een pleeggezin geplaatst is, kan met 

heel veel vragen blijven zitten. Dat zijn vragen die heel 

moeilijk te beantwoorden zijn vanuit het perspectief 

van de pleegouders en de hulpverlening. Het boek wil 

deze vragen beantwoorden en biedt goede informatie, 

herkenbare ervaringsverhalen van pleegkinderen zelf en 

advies, tips en handvatten. 

Het boek zal vele jongeren in de pleegzorg 

de extra ondersteuning kunnen bieden 

die zij nodig hebben om zich positief te 

kunnen ontwikkelen en ontplooien  

in de maatschappij. 

Bijzonder waardevol 

voor tieners van nu die bij 

pleegouders wonen en op 

zoek zijn naar herkenning en 

praktische informatie. ’  

-  Sylvia Huisman,  
Pleegzorg Triade Vitree
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ISBN 9789492600585 | NUR 210 | Uitvoering Gebonden | Omvang 36 p. 
Formaat 24 x 24 cm | Verschijnt juni 2023 | Prijs 16,50 | 

Met ruimte voor persoonlijke verwerking

Eva Van der Linden

Waarom Greet zoveel vergeet
Voor kinderen die in hun omgeving  

met dementie te maken krijgen

Greet is Toons buurvrouw en zijn allerbeste vriendin. 

Samen tuinieren ze en maken ze plezier. Maar de laatste tijd 

doet Greet een beetje vreemd. Ze vergeet van alles en weet 

plots niet meer hoe ze haar koffieapparaat moet bedienen. 

Gelukkig is juf Lene ook vaak in de buurt. Zij is juf op Toons 

school, maar ook de dochter van Greet. Ze legt Toon uit wat 

er precies aan de hand is in Greets hersenen. Interessant, 

maar ook best ingewikkeld en verdrietig. Toon besluit 

meteen om er het beste van te maken. Hij bedenkt het 

perfecte plan om zowel bij Greet als Lene weer een glimlach 

op de mond te toveren!

Dit uniek en compleet lees- en verwerkingsboek maakt  

dementie bespreekbaar bij kinderen van zes tot twaalf jaar.

Eva Van der Linden (1982) werkt al bijna haar hele loopbaan in 

een woonzorgcentrum in Antwerpen. Met Waarom Greet zoveel vergeet 

heeft ze inmiddels acht boeken op haar naam staan. Ze schreef eerder 

o.a. de lees- en verwerkingsboeken Vic heeft een tic (over Gilles de la 

Tourette) en Gewoon een beetje anders dan de rest (over autisme).

GEWOON
EENBEETJE

dan 

Eva Van der Linden

Een lees- en werkboek 
over dementie

–  inlevingsverhaal over een persoon met 
dementie

– reflectie-/gespreksvragen

– ruimte voor creatieve verwerking

–  uitspraken van kinderen die van dichtbij 
iemand met dementie meemaken

–  uitleg en tips van dementiespecialisten 

Jurn Verschraegen - Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen en Josane van der 
Poel - Alzheimer Nederland
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dan 

Eva Van der Linden

Een lees- en werkboek 
voor kinderen met autisme 

              en hun omgeving

MUST READ
voor iedereen die 

te maken heeft
 met kinderen 
met autisme

Dit lees- en verwerkingsboek wil een kind met autisme en zijn/haar naaste 

omgeving op verschillende manieren tot meer (zelf)inzicht brengen. Het 

verhaal over Stan geeft een inkijkje in het dagelijks leven van een kind met 

autisme. Daarnaast stimuleren de refl ectievragen op een ongedwongen 

manier een gesprek tussen het kind en een volwassene. 

Uniek en compleet (voor)leesboek dat autisme bespreekbaar maakt voor 

kinderen van ongeveer 6-12 jaar en hun omgeving.

Wat heeft dit boek te bieden?

inlevingsverhaal over een kind met autisme

refl ectie-/gespreksvragen 

ruimte voor creatieve verwerking

uitspraken van zowel jongens als meisjes met autisme

personaliseerbare tips voor leerkrachten en klasgenoten  

uitleg van autismespecialist Peter Vermeulen – Autisme Centraal

NUR 210 | ISBN 978-94-92600-24-0

9 789492 600240

Eva Van der Linden (1982, Antwerpen) 

is moeder van een zoon met autisme, ADHD en 

Gilles de la Tourette en auteur van Zoon met een 

gebruiksaanwijzing, Tussen trots en ergernis, 

Olala Chocola en Vic heeft een tic.

Eva Van der Linden
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Echte vrienden helpen tot het gelukkige einde!

Door de auteur van Amos Muis

ISBN 9789492600592 | NUR 274 | Uitvoering Gebonden | Vertaling Lourens van Veluw 
Omvang 32 p. | Formaat 21 x 24 cm | Verschijnt Mei 2023 | Prijs 15,99

Op een dag vind kikker Ferdy een vreemde vogel. 

'Gaat het goed met je?' vraagt Ferdy. Maar Vogel 

zegt niets. Met grote toewijding gaat Ferdy Vogel 

helpen zijn huis te zoeken. Een heerlijk verhaal over 

vriendschap met een verrassende ontknoping.

Op een dag vindt kikker Ferdy een vreemde vogel. ‘Gaat het goed met je?’ 
vraagt Ferdy. Maar Vogel zegt niets. Met grote toewijding gaat Ferdy Vogel 
helpen zijn huis te zoeken. Een heerlijk verhaal over vriendschap met een 
verrassende ontknoping. 
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Philip Stead

Een huis voor vogel

De illustraties vullen de tekst prachtig aan en verwijzen naar elkaar 

zodat ook bij herhaald (voor)lezen iets nieuws te ontdekken valt.

Philip Stead kreeg samen met zijn vrouw Erin in 

2010 de Caldecott Medal voor Amos Muis blijft een dagje 

thuis. Twee jaar later noemde Publishers Weekly het 

door Philip geschreven én geïllustreerde Een huis voor 

vogel het Beste prentenboek van het jaar 2012.

Philip en E
rin Stead   A

m
os M

uis  blijft een  dagje thuis

nur 274 | isbn 978-94-92600-43-1

9 789492 600431

ISBN 978-94-92600-43-1

Tekst Philip C. Stead
Illustraties: Erin E. Stead

Dit boek was volgens de New York 
Times en Publishers Weekly het beste 
prentenboek van 2010. Het werd bekroond 
met de Caldecot Medal, de meest 
prestigieuze prijs voor 
prentenboeken in de VS.

Philip en Erin 
Stead zijn allebei 
schrijver en 
illustrator.
Ze maakten 
dit boek samen. 

Amos Muis neemt elke ochtend de bus naar zijn werk in de dierentuin. 
Met de olifant speelt hij schaak, met de schildpad doet hij een hardloopwedstrijd 
(de schildpad wint altijd). En de verlegen pinguin? Daar zit hij gewoon een 
poosje zwijgend naast. Op een dag wordt Amos ziek. Zijn dierenvrienden 
missen hem enorm en verzinnen er wat op!

 De pers over Amos Muis  
blijft een dagje thuis

"Een tijdloos  
boek om telkens 

weer op te pakken."
- Aukelien Weverling, NRC

Tekst: Philip C. Stead
Illustraties: Erin E. Stead

Philip C
. Stead/E

rin E
. Stead

A
m

os m
uis m

ist de bus

9 789492 600493

Amos Muis, de vriendelijke 
dierentuinhouder, is heel attent en altijd op tijd. 

Maar als hij tot laat in de avond een verrassing voor zijn 
dierenvrienden heeft voorbereid, mist hij de bus en komt hij te laat.  

Nu moet hij zijn werk inhalen en heeft hij geen tijd meer voor de verrassing! 

Gelukkig komen zijn vrienden hem opnieuw te hulp en kan Amos 
 hen alsnog verrassen met iets heel bijzonders.

nur 274 | isbn 978-9-49260-049-3

Philip en Erin Stead zijn allebei schrijver en illustrator. 
Ze maakten dit boek samen.

 De pers over Amos Muis  

blijft een dagje thuis

“Een aanbiddelijk,  
tijdloos verhaal.”
- Bas Maliepaard, Trouw 

PHILIP C. STEAD and 

ERIN E. STEAD are author 

and illustrator of A Sick Day for Amos 

McGee, winner of the 2011 Caldecott 

Medal and a New York Times Best 

Illustrated Children’s Book. This is 

Erin’s third picture book for Roaring 

Brook Press and Philip’s � fth. Philip 

and Erin live in a 100-year-old barn 

in Ann Arbor, Michigan.

$16.99
$18.99 CAN

It was almost winter 

and Bear was getting sleepy. 

But � rst, Bear had a story to tell.

       ear found his friend Mouse, but 

       Mouse was busy gathering seeds 

and didn’t have time to listen to a 

story. Then Bear saw his friend Duck, 

but Duck was getting ready to � y 

south. What about his friend Frog? He 

was busy looking for a warm place to 

sleep. By the time Bear was through 

helping his friends get ready for 

winter, would anyone still be awake to 

hear his story?

This endearing story of friendship 

and patience is a worthy companion 

to Philip and Erin Stead’s � rst 

collaboration, A Sick Day for Amos 

McGee.

A NEAL POR TER BOOK
ROARING BROOK PRESS

NE W YORK Tekst: Philip C. Stead Illustraties: Erin E. Stead

Stead/Stead

Jacket illustration copyright © 2012 by Erin E. Stead

Printed in China

mackids.com

Reinforced Binding

       ear found his friend Mouse, but 

       Mouse was busy gathering seeds 
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Wijzigingen van boekgegevens 

voorbehouden. Aan de informatie in 

deze catalogus kunnen geen rechten 

worden ontleend.

Huub van Aalst 

Waemelslant 149

6931 HW Westervoort

M 026-3115397 / 06-17125783

E huubvanaalstbookservice@gmail.com

Oudestraat 216 F

8261 CA Kampen 

M 06 37 40 41 75
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