Nieuwsflits Praktijk Gewoon IK!

Bekijk de webversie

Nieuwsflits
Middels korte nieuwsflitsen deel ik informatie van mijn eigen praktijk en van collegae uit het
werkveld.
Deze keer meer informatie over het boek
"Mamma, ga ik eerder dood dan jij?"
Met de mogelijkheid het boek alvast te bestellen.
Mocht je geen interesse hebben in informatie van Praktijk Gewoon IK! kun je via de link onder
aan de pagina je afmelden voor nieuwsbrieven en nieuwsflitsen.

Boek bestellen
Het boek is te bestellen via de webshop van Praktijk Gewoon IK!
Vanaf 24 september zal het boek worden uitgeleverd.
Kosten: 22.50 euro incl. btw., excl. verzendkosten.
Vorm: Hardcover, fullcolor druk en leeslint.

Boek bestellen

Boekpresentatie
Kostenloos aanmelden voor de boekpresentatie op zondag 23
september in de Innofabriek te Reuver kan nog tot 1
september.
Bestelde boeken zullen dan persoonlijk worden gesigneerd en
uitgegeven.

Aanmelden boekpresentatie

Informatie over het boek
Inhoud boek
Tijs, de zoon van Francy stelde de gevreesde vraag "Mamma,
ga ik eerder dood dan jij?” Haar zoon heeft de ziekte van
Duchenne. Een ongeneeslijke ziekte waarmee hij niet oud zal
worden.
Het verhaal van een moeder, een zoon, een gezin. Hoe alles
in hun leven veranderde. Over wanhoop en overgave. Over
1000 vragen en soms antwoorden.Voor ouders van langdurig
zieke kinderen. Voor werkers in de zorg, het onderwijs, voor
familieleden en wie meer wil weten over de impact en de
veerkracht van een gezin na zo’n boodschap. Met bijdragen
van experts en professionals.
Over Francy
Francy op het Roodt werkte oorspronkelijk in de zorg. Ze
studeerde verlieskunde. In 2012 schreef ze het kleuterboek
"Waarom lopen Tijs zijn benen niet zo snel?” In 2016
publiceerde ze een interactieve kaarten set voor professionals (L-E-V). Ze verzorgt trainingen
en lezingen op het gebied van verlies en rouw. Francy heeft een therapeutische praktijk, Praktijk
Gewoon IK!
Aan dit boek werken mee
Dit boek is mede tot stand gekomen onder bezielende begeleiding van mijn leermeester
Henk Roefs waarvoor enorm veel dank.
Veel dank aan visual artist Isabella El Hasan voor de prachtige illustraties. Zij tekent met
potlood, acryl en krijt en bewerkt haar tekeningen vervolgens in een digitale omgeving.
De vormgeving wordt gedaan door grafische ontwerpster Carla Schrijvers. Het drukwerk door
drukkerij Weemen, Venlo.
Gastschrijvers die ik zeer dankbaar ben voor hun bijdrage:
Dr. Imelda de Groot, UMC Radboud Nijmegen
Anja Gilissen, Ergotherapeut Adelante
Drs. Jos Hendriksen, Kinder Neuro Psycholoog, Kempenhaeghe/UMC Maastricht
Sabine Noten, Rouw- en verliestherapeut, mede oprichtster en directeur opleiding Land van
Rouw.
Fian aan den Boom, Verpleegkundig ZZP-er
Henk Roefs en Gerda van Adrichem, Relatie therapeut

Geluidsfragment boek

Kaarten met gedicht
In het boek "Mamma ga ik eerder dood dan jij?" zijn diverse
gedichten opgenomen.
Van 5 gedchten hebben we een kaart gemaakt.
De gedichten hebben als thema, lef, kleur, verlies, angst en
vriendschap.
De kaarten zijn los verkrijgbaar of als set van 5.

Ilustraties: Isabella El- Hasan
Vormgeving: Carla Schrijvers
Gedichten: Francy op het Roodt

Webshop met meer informatie

Facebook
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Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@praktijkgewoonik.nl toe aan uw adresboek.

