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75. Dit huis is een thuis.      Femmie  Juffer – Steenstra- Popma 13,50 € / 15,00 € 

 Opgroeien in  een multicultureel gezin                                  Informatief 

In “Dit huis is een thuis” wordt aan de hand van 16 interviews een stem gegeven aan gekleurde 
jongeren die opgroeien bij witte adoptie- of pleegouders en zo samen een multicultureel adoptie- 
of pleeggezin vormen. Ze hebben verschillende culturele achtergronden (pleegzorg) en landen 
van herkomst (adoptie). In woord en beeld wordt zichtbaar gemaakt wie deze jongeren zijn en 
hoe zij zichzelf zien. Hoe ervaren zij hun gekleurde identiteit? In welke mate voelen ze zich 
verbonden met de cultuur van hun adoptie- of pleegouders en in welke mate met de cultuur van 
hun biologische ouders of land van herkomst? En hoe is het om met twee culturen op te 
groeien? Ervaren ze discriminatie, positief dan wel negatief? Femmie Juffer schreef een 
inhoudelijk hoofdstuk over deze onderwerpen. Dit huis is een thuis is een boek voor 
(jongvolwassen) adoptie- en pleegkinderen, (aspirant) adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders en 
allen bij adoptie of pleegzorg zijn betrokken. Het boek kan gebruikt worden bij de voorbereiding 
of begeleiding van adoptie- en pleegouders, maar ook in de (na/bij)scholing van adoptie- en 
pleegzorgwerkers, jeugdhulpprofessionals en studenten die hiervoor in opleiding zijn. 

 

 
 

91. Waar hoor ik thuis?  Femmie van Santen 14,40 € / 16,00 € 

 

Jeugdboek over adoptie en rootsvragen  Jeugdboek 11+ 

"Waar hoor ik thuis?' van Femmie van Santen vertelt het verhaal van Noortje. Noortje is 
een vrolijke tiener die zin heeft om naar de middelbare school te gaan. Zij is geadopteerd 
en gaat op zoek naar haar biologische ouders. Ze weet dat ze geboren is in Portugal en 
krijgt steeds meer moeite met haar adoptie. Waarom valt het haar ineens zo op dat ze er 
anders uitziet dan haar familie? Zou ze op haar moeder lijken? Samen met haar beste 
vriendin Pamela bedenkt ze een plan om op zoek te gaan naar haar biologische familie, 
maar dan gaat ineens alles fout… Femmie van Santen schreef eerder "Een stip aan het 
einde van de wereld', waarmee ze genomineerd werd voor Het Hoogste Woord 

 

 

 

87. Suzanne, ik wordt stapelgek van jou      S. Van Hofstraeten 16,20 € / 18,00 € 

 

Adoptie , onwetendheid en tegenslag   

Wanneer adoptie en tegenslag hand in hand gaan met onwetendheid, een schreeuw om 
aandacht maar niet gehoord wordt, is dit een blauwdruk voor je verdere leven. Wanneer 
wordt tegenslag een c’est la vie’-verhaal? En waarom is balanceren op een dunne koord 
nog steeds beter dan niet weten waar je voeten echt staan? Pas wanneer je alle 
antwoorden denkt te hebben kom je erachter dat niet alle vragen zijn gesteld. Wanhopig 
op zoek naar antwoorden terwijl iedereen zwijgt. Een beklijvend verhaal waarin verlies 
centraal staat, onmacht je frustreert en onwetendheid je klein probeert te houden. Een 
verhaal waar je alleen maar sterker uitkomt. 

 
 

 

37. Bijzondere beestenboel                                Barlu  14,40 € / 15,95 € 

 

Warm leuk kinderverhaal over adoptie.  Kinderboek 4+ 
 

Barbara is moeder van twee adoptiekinderen en schreef een warm leuk kinderverhaal over 
adoptie. Het is “Het verhaal” van iedereen die een adoptieprocedure heeft meegemaakt of het 
spannend avontuur nog aan het beleven is. Maar het is ook een verhaal dat andere kinderen op 
een leuke manier kan laten kennismaken met adoptie.  Heel wat leuke tekeningen fleuren het 
boek op. Een  hartverwarmend verhaal van een bijzonder mooie familie. Duidelijk geschreven én 
getekend met heel veel liefde! 
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98.   Wit                                                                   Geeri Bakker 11,25 € /12,50 € 

 

Biografische roman over adoptie   Biografische Roman 

Kracht en kwetsbaarheid tekenen het leven van Josje die door haar onvervulde kinderwens 
een steeds groter wordende leegte voelt. Tijdens haar vele reizen als stewardess brengen 
weeskinderen in Kenia weer licht in haar bestaan en adoptie lijkt uiteindelijk een logische 
stap voor haar en Maurits. Met Grace Mette komt er een stukje Kenia en grote vreugde in 
hun leven. Twaalf jaar later komt Josje zichzelf weer tegen, wanneer Mette na een lawine 
wordt vermist. De prachtige witte wereld lijkt onverwacht vele tinten zwart voor haar in petto 
te hebben. Zal zij haar dochter mogen behouden en wie is die donkere vrouw naast haar? 
Geeri Bakker debuteerde in 2005 met ‘Het Adoptieboek’ , waarin zij haar eigen ervaringen 
als adoptiemoeder gebruikte om anderen te helpen.  

 

45. Alleen de maan is ver genoeg         J. Serruys – J. Bakker  10,75 € / 11,95 € 

 

Poëtisch verhaal over het vinden van jezelf. Kinderboek 8+ 

Mijn papa is mijn papa niet, niets van mij lijkt op hem en andersom. Dat komt omdat mijn papa 
mijn echte papa niet is, zegt mijn vriendin 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 draagt altijd korte broeken, heeft lang haar, waar hij soms bloemen in steekt 
en een oorbel in zijn neus. Papa kan ook goochelen, het meisje kent zijn trucs en vindt  ze maar 
dom, alle andere kindjes lachen mij uit, denkt ze. Ik pas niet bij papa, ik moet op zoek naar een 
andere 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. 

 

20. Zoektocht naar het verleden      Yanina Verplanke C. Waas  16,65€ / 18,50 € 

 Een Chinese geadopteerde op zoek naar haar roots Autobiografisch 

Yanina Verplanke (1999) zoekt samen met haar adoptiemoeder naar info over haar 
Chinese familie. Na haar adoptie in 2001 groeit  ze eerst op in Nederland en daarna in 
België. Na haar eerste boekje “ Terug naar  waar ik geboren ben” is er nu het vervolg 
“Zoektocht naar het verleden” waarin  ze haar gevoelens neerschrijft en de mogelijke 
redenen van haar afstand opzoekt. Yanina ontdekt dat armoede, ziekte, lichamelijke 
beperkingen, maar ook de “een kind politiek” mogelijke reden kunnen zijn waarom een 
kind te vondeling is gelegd in China. Tijdens haar zoektocht stuit Yanina op 
aangrijpende gebeurtenissen waardoor haar kijk op het Chinese leven verbreedt. Zij 
beseft dat achter iedere verlating een uniek verhaal schuilt. Zal zij ooit de ware toedracht 
van haar achterlating achterhalen? Yanina vertelt in dit boek op een hartverwarmende 
innemende manier, over haar zoektocht in de adoptiewereld, een aanrader.  

 
 

19. Kolletje en Dirk, allemaal familie.     P. Feller-N. Stenvert         11,70€ / 13,00€ 

 Kinderboek over een adoptiekindje in de klas Kinderboek 4+ 

Allemaal familie bevat twaalf verhalen over Kolletje en Dirk, twee leuke kleuters uit Nederland. 
Er is een nieuw meisje in Kolletjes klas. Nadine komt uit Afrika en is bruin. Maar haar vader en 
moeder niet. Hoe kan dat? Juf legt uit dat Nadine is geadopteerd. De kinderen willen daar 
alles over weten, en de juf legt uit wat familie is. Dan zingt de klas met meester Lucas een 
liedje over familie en praten ze verder over dit onderwerp, dat Kolletje en ook haar vriendje 
Dirk bezighoudt. Liekje zegt dat ze drie oma’s heeft, en Patrick heeft een oom die vieze 
scheten laat. Jim Manoeboeloe, de Afrikaanse vriend van tante Laetitia, komt logeren en 
vertelt Kolletje en Dirk spannende verhalen over zijn familie. Maar hoe spreek je zijn naam 
nou uit? Is het Moehaloe? Boeloema? Of toch Noebaloe? Gezellige verhaaltjes die precies 
passen in de belevingswereld van een kleuter in deze tijd.  
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18. Mijn leven met Ninjo    Renilde Duif 13,50€ / 14,95€ 

 Het verhaal van een mislukte adoptie Autobiografisch 

Duif is componist. De gevoelens over haar “mislukte” adoptie klinken in haar 
muziekstukken door. Deze ervaring gaat zo diep dat zij haar levensverhaal en dat van haar 
op 34 jarige leeftijd overleden adoptiezoon in dit boek neerschrijft. In dit verslag speurt ze 
naar de oorzaak van die mislukte adoptie via haar alter ego Hester. In het boek beschrijft 
Hester haar jeugd en opvoeding in een streng gelovig gezin. Zij verteld verder hoe zij 
verliefd wordt op een uitgetreden priester en met hem huwt. Er worden twee dochters in het 
gezin geboren. Nadien adopteren ze de vierjarige Ninjo. Wanneer Ninjo 12 jaar word gaat 
het mis, hij wordt een probleemkind. Ondertussen komt het tot een relatie met de buurman 
van wie de vrouw terminaal is. Haar man verlaat haar, zij wil de nieuwe relatie niet 
opgeven. Wanneer de vrouw van haar nieuwe liefde sterft komt de man bij haar wonen. 
Samen adopteren ze Ninjo opnieuw. Ondertussen knoopt Hester een relatie aan met een 
vrouw. 2 jaar na de adoptie kan Hester de zorg voor Ninjo niet meer aan. Ze vraagt 
ontheffing van het moederschap. Ninjo gaat naar een tehuis. Wanneer hij op 18 jarige 
leeftijd op eigen benen staat leid hij een leven op de rand van de maatschappij, hij sterft op 
jonge leeftijd.  Een intrigerend en eerlijk verhaal, die je doet nadenken. 

 

 

4. De Poolse soldaat                                              Dolores Thijs 19,75 € / 21,95 € 

 

Een verborgen geschiedenis , rootszoektocht  waargebeurd 

Als Dolores in verwachting is van haar eerste kind, onthult haar moeder een geheim: haar vader 
is haar vader niet. Opgevoed door de Vlaamse communistische journalist Maarten, blijkt haar 
echte vader een Poolse bevrijder, Micha. Twee mannen verbonden door hun liefde voor 
dezelfde vrouw: Julia. Maar hun werelden hadden niet verder uit elkaar kunnen liggen. Terwijl 
Maarten tot aan zijn dood, net voor de val van de Berlijnse Muur, in zijn westerse cocon blijft 
vasthouden aan de marxistische theorie, ondervindt Micha in Polen dagelijks de realiteit van het 
communistisch 'paradijs' aan den lijve. Voor Dolores betekent dit het begin van een lange 
zoektocht. Via het Rode Kruis weet zij met haar biologische vader in contact te komen en een 
emotionele ontmoeting volgt. Stukje bij beetje vertelt hij haar hun hele familiegeschiedenis, die 
teruggaat op de Tataren, de Mongolen en de Kozakken. En opeens worden alle vraagtekens uit 
haar jeugd uitroeptekens 

 
 

1. Farskies                                           Kyki Vermaire 17,95 € / 19,95 € 

 

Over roots en interlandelijke adoptie.                                  Rootsverhaal 

Voor sommigen is adoptie een traumatische ervaring, er wordt veel nadruk op negativiteit 
gelegd, toch gaat het met de meeste geadopteerden goed. Helaas komt dit zelden in het nieuws. 
In dit boek vertelt Kyki Vermaire over haar adoptie en haar geboorteland Zuid-Korea. Ze 
beschrijft welke plek dit in haar leven heeft en hoe ze zelf tegen het begrip adoptie aankijkt. 
Tijdens het schrijven groeide het boek uit van project naar persoonlijke ontwikkeling en 
acceptatie. Ze neemt de sterke en minder sterke kanten van haarzelf onder de loep en vertelt 
over de reizen die ze naar Zuid-Korea maakte. Het boek is een reflectie van de golf emoties die 
Kyki ervaart. Meegaand op deze Koreaanse golf komt ze in de branding die ze als een klap 
ervaart. Farskies is een gevoelige beschrijving van de emoties, gevoelens die de auteur ervaart. 
Ze schrijft deze gevoelens neer in gedachtegangen, column-achtige teksten en illustraties. Een 
positief boek, dat het gegeven “adoptie” in een realistisch daglicht stelt. 

 
 

 

 
 

 
Meer info of bestellen : via mail naar vag.boeken@telenet.be of telefonisch op 059/436624  of storting op rekening BE 29 7381 1121 4764 
KREDBEBB met vermelding van de nr. van de boeken. De portkosten in België bedragen 3,90 euro bij bestelling van 1 boek, bij bestelling 
meerdere boeken is de portkost 6,00 euro, om het even hoeveel boeken je besteld. Vanaf de aankoop van 5 boeken ontvangt u gratis het boek 
“Het liefste kindje van de wereld” of "Hoe Wouter, Wouter werd" De korting van 10%,25% of 40% is alleen voorbehouden voor leden VAG, lidgeld 
bedraagt 25,00 euro per jaar.  Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Uitgebreide informatie over alle boeken op de website 
www. adoptievlaanderen.be 


