BOEKENPAKKET VERKRIJGBAAR BIJ VAG
Adoptie , daar lees je over…
Versie 08 jan 2020

Boekenpakket I kinderboekjes 4 +
Deze vijf kinderboekjes 4+ voor slechts 47,35 euro

NIEUWE BOEKJES VERKRIJGBAAR

40

Jan en Vod

F. Joosten - P. Verrept

Kinderboek over adoptie van een poesje

76

Mijn nieuwe moeder en ik

Renata Galindo

Boekje over poes die hondje adopteert

90

De buidelbaby

T. Schamp – E. Brami

kinderboekje over kinderwens en adoptie

100

Thuis

V. Klapwijk – A. Berg

Samen lezen, kijken en praten over adoptie

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie uit ander land

(normale ledenprijs 58,20 euro) niet ledenprijs 68,05 euro Promotieprijs slechts 47,35€

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekenpakket II kinderboekjes 10 +
Deze vijf kinderboekjes 10 + voor slechts 47,60 euro
32

Goudvulkaan

Cisca Baar

Jeugdboek over zoektocht naar roots

45

Alleen de maan is ver genoeg

Serruys- Bakker

Poëtisch verhaal over het vinden van jezelf

60

Kinder Encyclopedie van alle landen

Dubois-Hilden-Price

Informatie over alle landen van de wereld

70

Hoe Wouter Wouter werd boek + cd

Vansteenkiste B.

Kinderboek over adoptie + muziek CD

71

Laat me niet stikken

Ruben Prins

Jeugdboek over adoptie en roots

(normale ledenprijs 53,60 euro) niet ledenprijs 69,15 euro Promotieprijs slechts

47,60 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boekenpakket III : jonge adoptieouders
Deze vijf boeken voor slechts 55,25 euro.

16

Wereldkind praten met je adoptiekind

Renée Wolfs

Praten met je adoptiekind tot 12 jaar

53

Geen kind of een vreemd kind?

Heidje Martens

De weg van onvruchtbaarheid naar adoptie

106

Adoptie: Het 1st jaar na aankomst

Loes Sibing

Informatie voor jonge adoptieouders

123

Adoptie en kinderdagverblijf 1

Loes Sibing

Informatie voor jonge adoptieouders

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie

(normale ledenprijs 65,10 euro) niet ledenprijs 72,35 euro

Promotieprijs slechts 55,25€

De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 6,00 euro. De
korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer
info: www.adoptievlaanderen.be.
Boekenpakket VAG – 08 jan 2020

BOEKENPAKKET VERKRIJGBAAR BIJ VAG
Adoptie , daar lees je over…
Versie 08 jan 2020

Boekenpakket I : Vijf kinderboekjes 4 + voor slechts 47,35 euro
40
76
90

Jan en Vod
Mijn nieuwe moeder en ik
De buidelbaby

Joosten - Verrept
Renata Galindo
T. Schamp – E. Brami

100
151

Thuis
Het liefste kindje van de wereld

V. Klapwijk – A. Berg
Linda Libe

40. Jan en vod

(normale ledenprijs 58,20 euro) niet ledenprijs 68,05 euro

Frie Joosten -

Paul Verrept

Boekenpakket I

Kinderboek 4+
Kinderboekje over adoptie 4 +
Jan en Vod is een boekje voor adoptiekinderen . Dit boekje is iets van henzelf, waarmee ze het
meest fundamentele in hun eigenheid zelf kunnen ontdekken. Het is een zeer mooi werkje met
lieve schattige figuurtjes en met voldoende aandacht voor de harde realiteit van kinderafstand en
alle betrokkenen uit de adoptiedriehoek. Door de positieve inhoud van het verhaal en de affectieve
band tussen de personages wordt het negatieve zelfbeeld omgebogen tot een positieve identiteit.

76. Mijn nieuwe moeder en ik

Renata Galindo

Boekenpakket I

Kinderboek over het krijgen van een andere mama
Kinderboek
Een hondje krijgt een poes als nieuwe moeder. Hij maakt zich zorgen, vooral ook omdat hij anders is en niet
op zijn nieuwe moeder lijkt. Maar de kattenmoeder vindt het juist fijn dat hij anders is. Ze doet alle leuke
dingen: pannenkoeken bakken, naar de speeltuin gaan en troosten na een valpartij. En zelfs de niet zo leuke
dingen, zoals het hondje leren om zijn tanden te poetsen en naar bed te gaan. Langzaam wennen het hondje
en de moeder aan elkaar, samen worden ze een hecht gezin. Renata Galindo geeft de poezenmama en haar
zoontje een warme uitstraling. Gevoelens krijgen extra aandacht in dit prentenboek. Je kan ze zo aflezen van
de expressieve gezichtjes en gebaren. Een hartverwarmend boek over en voor alle adoptiekinderen

90. De Buidelbaby

Tom Schamp- Elisabeth Brami

Boekenpakket I

Kinderboek
Mijnheer en mevrouw Kangoeroe leefden al heel lang heel gelukkig samen. Ze hoopten op een baby,
maar de buidel van Mevrouw Kangoeroe bleef leeg . Een dokter legde uit dat de buidel te krap was voor
een baby. Mevrouw Kangoeroe brak : ik zal nooit een kind dragen” . Met de hulp van hun vrienden
ontdekken meneer en mevrouw kangoeroe dat er vele manieren zijn om kinderen te dragen. Het komt er
vooral op aan dat een kind zich gedragen voelt door liefdevolle ouders.

Kinderboek over adoptie en kinderwens

100. Thuis

Vrouwke Klapwijk - Annerieke Berg

Boekenpakket I

Kinderboek
Jing is een meisje zoals veel meisjes - vrolijk, fijne vriendinnen op school, thuis een gezellig gezin met
een jonger broertje, Samuel. Maar als op school een stamboom gemaakt moet worden, raakt Jing in
verwarring. Want Jing heeft niet alleen een Nederlandse maar ook een Chinese familie. Ze is
geadopteerd. Bij wie hoort ze nu? Thuis is een prenten- en verwerkingsboek ineen. In het prentenboekdeel
maken we kennis met het uit China geadopteerde meisje Jing en haar adoptie familie. In het werkboekje
achterin staan vragen en antwoorden die bij kinderen rond adoptie kunnen leven. Dit deel is aangevuld
met leuke foto's. Het boek is geschikt voor thuis, maar ook voor in de klas.

Samen lezen , kijken en praten over adoptie 6+

151. Het liefste kindje van de hele wereld

Linda Libe

Boekenpakket I

Kinderboekje over adoptie
kinderboek
Linda Libe en haar man zijn de trotse ouders van twee adoptiekinderen. Om de kinderen, wat bekender te
maken met het fenomeen adoptie, ging Linda Libe op zoek naar een leuk adoptie kinderboekje. Leuke
boekjes waren er genoeg maar wat opviel was dat in de boekjes nauwelijks recht werd gedaan aan de
biologische ouders. Dit was de aanleiding om zelf een boekje te gaan maken. In het boekje worden alle
stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd zonder diep op details in te gaan.
Ouders zijn zelf vrij om meer te vertellen als ze dat nodig vinden. Een ander punt dat Linda Libe duidelijk
heeft willen maken in het boekje is dat het adoptiekind, al voor het in het gezin kwam, zo ontzettend gewenst
was. Het kind mag er zijn zoals het is en zoals het was.

De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België 6,00 euro.
De korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Boekenpakket VAG – 08 jan 2020

BOEKENPAKKET VERKRIJGBAAR BIJ VAG
Adoptie , daar lees je over…
Versie 08 jan 2020

Boekenpakket II vijf kinderboekjes 10 + voor slechts 48,50€
32
45
60
70
71

Goudvulkaan
Alleen de maan is ver genoeg
Kinder Encyclopedie van alle landen
Hoe Wouter Wouter werd boek + cd
Laat me niet stikken

Cisca Baar
Serruys - Bakker
Dubois-Hilden-Price
Vansteenkiste B.
Ruben Prins

(normale ledenprijs 54,50euro) Niet ledenprijs 69,15 euro

32. Goudvulkaan

Ciska Baar

Boekenpakket II

Jeugdboek over zoektocht naar roots
Kinderboek
De 11-jarige Margriet is als baby te vondeling gelegd en komt bij pleegouders. Ze houdt vooral van
pleegvader Jan. Vanaf haar zesde groeit Margriet op bij andere pleegouders. Deze helpen haar om de
waarheid rondom haar moeders dood te accepteren en zichzelf te zijn. de gedachten en gevoelens van
het meisje worden verwoord in vlotte begrijpelijke taal en beelden. Via flashbacks krijgt de lezer grip op
de voorgeschiedenis. Doordat Margriet de werkelijkheid accepteert, komt er ruimte voor andere
gevoelens. Aangrijpend verhaal met vele identificatiemogelijkheden voor zowel jongens als meisjes. Op
potloodillustratie op het omslag wordt de kerkdeur verbeeld met het mandje waarin de vondeling lag.

45. Alleen de maan is ver genoeg

J. Serruys – J. Bakker

Boekenpakket II

Kinderboek
Mijn papa is mijn papa niet. Dat komt omdat hij mijn echte papa niet is, zegt Mia. Maar dat is het niet, we
passen gewoon niet bij elkaar. Een meisje van 7 is geadopteerd door een lieve alleenstaande papa. Zelf
vind ze haar papa maar raar. Hij heeft lang haar, waar hij soms bloemen in steekt. Papa kan ook goochelen,
het meisje kent zijn trucs, alle kindjes lachen mij uit, denkt ze. Ik pas niet bij papa, Ik moet op zoek naar een
plek waar het wel past denkt ze. Het meisje gaat op zoek naar Sonja, haar mama, en loopt weg van huis.
Ze wil bij oma wonen, maar papa komt haar halen. Vanaf dan komt Sylvie met haar praten, ze mag haar
alles vragen en ze gaat samen met papa en meester Kurt op vakantie naar Parijs. Dan ontdekt ze dat papa
en ook meester Kurt zielsveel van haar houden. Mijn papa is mijn papa, dat weet ze nu wel zeker.

Poëtisch verhaal over het vinden van jezelf.

60. Lonely Planet - Encyclopedie van alle landen (kinderen)
Dubois – Hilden - Price

Boekenpakket II

Leuke weetjes en info over alle landen van de wereld
Kinderboek
Deze Encyclopedie is “verboden voor ouders”, alleen voor kinderen dus, je vindt er informatie over alle
landen van de wereld. Meer dan 200 bladzijden boordevol informatie, op kindermaat. Geen saaie
cijfergegevens maar echt grappige feiten en leuke weetjes die je echt niet verwacht. Je vindt er antwoord
op heel wat vragen zoals : wat zijn de vijf luidste dieren ter wereld ? Waarom dragen vrouwen in Myanmar
gouden ringen rond hun hals? Wat zijn de tien dodelijkste dieren in Australië? Wie vond het gaatje in de
donut uit? Voor nieuwsgierige kinderen, met informatie over taal, munteenheid, hoofdstad, opmerkelijke
gebeurtenissen, plaatselijke lekkernijen, bijzondere dieren en nog veel meer.

70. Hoe Wouter, Wouter werd

B. Vansteenkiste -K. Verleyen

Boekenpakket II

kinderboek over adoptie en CD met liedjes over adoptie 7+
Kinderboek
Wouter is “Geadopteerd “ wat dat betekend weet Wouter niet, maar hij gaat op zoek. Tot hij op een dag een
klein poesje vindt. Hij neemt het mee naar huis, en zet het bij Minoe, zijn eigen poes. En dan gaat er een
lichtje branden. "Hoe Wouter Wouter werd" is een herkenbaar verhaal dat de adoptie thematiek met veel
warmte en humor benaderd. De prachtige liedjes op de cd zijn gebaseerd zijn op het adoptie verhaal van
Wouter . De aantrekkelijke melodieën zullen direct uw kind aanspreken. In het liedje “ Wat is er aan de hand
“ ontdekt Wouter dat er iets “anders” is aan hem. Het verhaal eindigt met het prachtige Finalelied… Hij blijft.

71. Laat me niet stikken

Ruben Prins

Boekenpakket II

kinderboek over adoptie en roots
Kinderboek
Kris heeft zijn biologische moeder nooit gekend. Op haar begrafenis is hij er alleen met zijn adoptieouders.
Op de begraafplaats ontmoet hij Esmé, een meisje met een longziekte. Zij stopt hem een briefje in zijn hand.
Ze is vermoord! staat erop. Kris wil meer te weten komen en zoekt Esmé thuis op. Die heeft zijn moeder wél
gekend, zeer goed zelfs. Samen gaan ze op onderzoek. Het meisje Esmé heeft een longaandoening. Toch
is ze een erg opgewekt meisje dat gedreven haar doel nastreeft. Kris is een doorbrave jongen zijn wereld
verandert grondig door zijn contact met Esmé. Tijdens het verhaal evolueert hij ook tot een zelfstandige
jongen. Boeiend en geloofwaardig verhaal met levensechte personages en realistische gebeurtenissen.
De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België 6,00 euro.
De korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Boekenpakket VAG – 08 jan 2020

BOEKENPAKKET VERKRIJGBAAR BIJ VAG
Adoptie , daar lees je over…
Versie 08 jan 2020

Boekenpakket III : Vijf boeken voor jonge adoptieouders voor slechts 55,25 €
16
53
106
123
151

Wereldkind praten met je adoptiekind
Geen kind of een vreemd kind?
Adoptie: Het eerste jaar na aankomst
Adoptie en kinderdagverblijf 1
Het liefste kindje van de wereld

Renée Wolfs
Heidje Martens
Loes Sibing
Loes Sibing
Linda Libe

(normale ledenprijs 65,10 euro) niet ledenprijs 72,35 euro

16. Wereldkind, praten met je adoptiekind

Renée Wolfs

Boekenpakket III

Praten met je adoptiekind tot 12 jaar
Informatief
Het is van groot belang dat ouders open communiceren met hun adoptiekinderen. Als die zich van jongs af
aan veilig genoeg voelen om onbevreesd te praten over hun verleden en herkomst, is de kans groot dat zij
zich beter ontwikkelen. Hoe ga je als ouder concreet om met de vragen van je kind? Hoe blijf je met je kind
in gesprek? Hoe reageer je op boosheid en verdriet? Op welk moment is een kind toe aan welke informatie?
Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod in dit handboek, dat gericht is op kinderen tot ongeveer
12 jaar. Een boek dat adoptie ouders helpt om op de onvermijdelijke vragen over het hoe, waarom en
wanneer een kind afgestaan is op een verantwoorde manier te antwoorden.

53. Geen kind of een vreemd kind?

Heidje Martens

Boekenpakket III

De moeilijke weg van onvruchtbaarheid naar adoptie.
adoptieverhaal
Voor Heidje en haar man begint een lang gevecht wanneer zij te kampen krijgen met ongewenste
kinderloosheid. Wanneer blijkt dat een biologisch kind er niet komen zal, overwegen ze adoptie. Hun
onbekendheid met de procedures, de bureaucratie en de onvoorspelbaarheid zorgen voor heel wat turbulente
momenten. Dit boek ontrafelt de jarenlange strijd van 'eigen' kind naar 'vreemd' kind. De frustraties, het
eindeloze wachten en het stille verdriet worden eerlijk beschreven, evenals het spannende parcours naar het
onbekende. Kan je evenveel houden van een kind dat niet uit je buik komt? Met dit boek wil ze een inkijk
geven in de weg van onvruchtbaarheid richting adoptie en wat dit doet met jezelf, je relatie en je omgeving.

106. Adoptie: Het eerste jaar na aankomst

Sibing - Willems

Boekenpakket III

Informatie voor jonge adoptieouders
Informatief
Deze brochure gaat over de periode waarin u en uw adoptiekind elkaar leren kennen. Voordat u uw kind in
de armen sluit heeft het al enkele maanden soms zelfs enkele jaren in zijn geboorteland geleefd. In het ideale
geval werd uw kind liefdevol verzorgd door zijn familie, of in een pleeggezin. Maar mogelijk was de situatie
minder ideaal: werd het opgevangen in een overvol tehuis met een tekort aan personeel, eten en speelgoed.
Of het werd verwaarloosd in de periode voor de adoptie. De ervaringen die uw kind heeft opgedaan voordat
het bij u kwam, bepalen zijn reacties op personen en situaties in de ingroeiperiode. Dit boekje is een welkome
hulp en steun bij deze eerste soms verwarrende periode van uw adoptieouderschap.

123. Adoptie en kinderdagverblijf 1

Sibing - van Olst - Persoon

Boekenpakket III

Informatie voor jonge adoptieouders
Informatief
Deze brochure gaat over de vraag “ Doen wij ons kind tekort als we beiden op termijn weer (parttime) gaan
werken, wat is goede opvang en hoe weten we of ons kind daar aan toe is”. Adoptieouders zijn er zich sterk
van bewust dat zij niet altijd deel hebben uitgemaakt van de leefwereld van hun adoptiekind. Wat het kind in
zijn geboorteland heeft meegemaakt aan positieve of negatieve ervaringen kunnen adoptieouders slechts
vermoeden. Ouders merken dat het verwerven van een basisveiligheid voor hun kind een zeer geleidelijk
proces is. In deze brochure vindt u objectieve informatie niet alleen over kinderopvang in het algemeen en
kinderdagverblijf in het bijzonder, maar ook over het aspect van de gehechtheid

151. Het liefste kindje van de hele wereld

Linda Libe

Boekenpakket III

Kinderboekje over adoptie
kinderboek
Linda Libe en haar man zijn de trotse ouders van twee adoptiekinderen. Om de kinderen, wat bekender te
maken met het fenomeen adoptie, ging Linda Libe op zoek naar een leuk adoptie kinderboekje. Leuke
boekjes waren er genoeg maar wat opviel was dat in de boekjes nauwelijks recht werd gedaan aan de
biologische ouders. Dit was de aanleiding om zelf een boekje te gaan maken. In het boekje worden alle
stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd zonder diep op details in te gaan.
Ouders zijn zelf vrij om meer te vertellen als ze dat nodig vinden. Een ander punt dat Linda Libe duidelijk
heeft willen maken in het boekje is dat het adoptiekind, al voor het in het gezin kwam, zo ontzettend gewenst
was. Het kind mag er zijn zoals het is en zoals het was.
De boekenpakketten zijn alleen verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België 6,00 euro.
De korting is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Boekenpakket VAG – 08 jan 2020

