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50. Tido & Lila: Speeltuin naar de maan       Joost van Beveren 09,00 € / 10,00 € 

 

Kinderboekje over bruin jongetje en zijn hondje (3+) Kinderboek 2+ 3+ 4+ 5+ 

Tido heeft een bruine huidskleur, maar zijn mama en papa niet. Hij heeft een hond Lali, waarmee hij 
allerlei avonturen beleefd. Op een dag ontdekken ze in het bos een speeltuin. Op het eerste gezicht een 
normale speeltuin met een schommel, draaimolen, glijbaan enz… Maar wanneer Tido en Lali gaan 
spelen ontdekken ze al snel dat dit heel bijzondere speeltoestellen zijn, waardoor Tido en Lali samen de 
wereld ontdekken. Ze komen zelfs op de maan! De tekeningen van Sanne Mittenburg zijn vrolijk en 
kleurrijk en daardoor aansprekend voor kinderen. Tido en Lali vertonen overeenkomsten met het leven 
van auteur Joost van Ekeren zelf. Joost heeft een hond, Fellow, die veel op Lali lijkt. Daarnaast is Joost 
van Ekeren net als Tido geadopteerd en zit dit aspect subtiel in het boek verwerkt. In het boek staat een 
QR-code waarmee je naar de website van Tido & Lali gaat, hier vind je een filmpje  waarin de auteur het 
boek voorleest. Daarnaast hoor je een liedje over Tido en Lali. Op de website staan ook kleurplaten, 
echt een leuk boek voor kleuters.  

 
 
 
 

71. Sterk als een leeuw    David Samwel 18,00 € / 20,00 € 

 

Over adoptie, anorexia, liefde en de zoektocht naar geluk.                                 Autobiografisch 

David Samwel wordt als baby bij een tempel in het zuiden van Thailand te vondeling gelegd. Er 
wordt met hem heen en weer gesjouwd. Van de tempel naar een ziekenhuis, naar de politie, 
naar een weeshuis. Tot hij op tweejarige leeftijd aankomt in Nederland, bij zijn nieuwe ouders. 
Naarmate David ouder wordt, heeft hij steeds meer vragen. Hij weet dat er ergens iemand is die 
zijn waarheid kent. Die weet hoe en wanneer hij geboren werd, hoe hij eruitzag. Hij begint zijn 
gedachten op te schrijven en stelt regels op om zo goed mogelijk de controle over zijn lichaam te 
krijgen. Want zijn lichaam lijkt het enige wat hij nog kan controleren. Tegelijk onderzoekt hij zijn 
angsten en verzint antwoorden op vragen die hem gesteld zouden kunnen worden over zijn 
weigering om te eten of over het doel in zijn leven. Sterk als een leeuw is de zoektocht van een 
jongen naar een nieuw evenwicht  en een eigen identiteit. Een uniek ontroerend verhaal. 

 
 
 
 

60. Wereldkinderen        Tom Adams, tekeningen Sarah Walsh 17,10 € /19,00 € 

 

50 jonge mensen die het verschil maakten kinderboek 10+ 11+ 12+ 

50 jonge mensen die het verschil maakten: een boek over inspirerende kinderen die de wereld op zijn 
kop hebben gezet. Dit kinderboek is een ware ode aan inspirerende jonge mensen van vroeger tot nu, 
niet alleen Greta Thunberg, Anne Frank en Shirley Temple, Pelé, maar ook Pocahontas, Mozart, Malala 
en Emma Watson komen langs. Wat zij allemaal gemeen hebben is dat zij nieuwsgierig waren en dapper 
en helemaal zichzelf. Ze droomden en hadden de moed om die droom na te jagen. Een prachtig boek 
voor alle betrokken jongeren van nu. De geweldige verhalen, de mooie tekeningen, de boeiende 
vormgeving, maar bovenal de hoopgevende inhoud, maken dit tot een boek dat alle kinderen op hun 
nachtkastje moeten hebben liggen. Opdat ook zij dan groots kunnen dromen en de wereld mooier 
kunnen maken. Echt een mooi boek die van elk kind tracht een betrokken wereldburger te maken met zin 
voor verantwoordelijkheid. 

 
 
 

48. Dansende Muggen                                     Margo van Boven 17,55 € / 19,50 € 

 

Hoe voelt het als adoptieouder om een adoptiekind te krijgen. Autobiografisch 

Talloze boeken zijn er al over adoptie geschreven. Van reisverslagen van adoptieouders tot 
wetenschappelijke studies door deskundigen. De verslagen van ouders beschrijven meestal allerlei 
persoonlijke, maar ook wel de meer zakelijke aspecten rondom een adoptie. Psychologen en deskundigen 
zijn, beroepshalve, vooral geïnteresseerd in hoe het deze geadopteerde kinderen uiteindelijk vergaat. Nog 
nooit heb ik een verslag, een studie of een ander boek gelezen waarin de vraag centraal stond wat adoptie 
met de adoptieouders doet. Hoe voelt het om het kind van een ander te krijgen? Ik heb dit boek 
geschreven, omdat ik een boek als dit zelf graag vóór de komst van onze kinderen gelezen had willen 
hebben, zodat ik beter voorbereid was geweest op de intense gevoelens waarmee ik te maken zou krijgen. 
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37. Mama, ik ben niet dood.               Mariela SR-Coline Fanon 17,90 € / 19,90 € 

 

Het lot van Coline, ontvoerd bij haar geboorte  Autobiografisch 

Ik ben 34, getrouwd en moeder van twee prachtige kinderen. Ik speel graag piano en fotografie is mijn 
passie. Ik ben bijna net zoals iedereen. Bijna, omdat ik geadopteerd ben. Het verhaal wil dat mijn 
biologische moeder zo arm was dat ze mij heeft afgestaan. Dat is allesbehalve waar. Op mijn 31ste begon 
ik onderzoek te doen naar mijn afkomst en ontdekte ik het onvoorstelbare: ik was het slachtoffer van 
kinderhandel in Guatemala in de jaren 1980. In feite werd ik bij mijn geboorte ontvoerd en elf maanden lang 
opgesloten, voor ik werd verkocht onder het mom van een adoptie in het buitenland. Dit verhaal is het 
mijne, een getuigenis voor mijn kinderen en een eerbetoon aan mijn biologische ouders en mijn Belgische 
ouders. Het is ook een inkijk in een van de grootste adoptieschandalen ooit. Ten slotte is het mijn plicht dit 
verhaal te brengen voor Racines Perdues-Raíces Perdidas. Deze stichting vertegenwoordigt enkele 
honderden mensen die door hun adoptie te maken kregen met de gruwel van mensenhandel en die nog 
steeds op zoek zijn naar hun familie in Guatemala. Nunca más. Dit nooit meer. 

 
 

118. Taalontwikkeling bij adoptiekinderen       A. Van Den Brink                      4,50 € / 4,95 € 

 
 

Informatie voor adoptieouders Informatief 

Nederlands leren kan voor adoptiekinderen een extra uitdaging met zich meebrengen. Zij 
dragen immers bij aankomst hun moedertaal al in meer of mindere mate bij zich. Ook kan de 
taalontwikkeling anders verlopen of stagneren door problemen in de sociaal-emotionele, 
cognitieve en motorische ontwikkeling. In deze brochure leest u meer over wat u kunt doen 
om uw kind te helpen. Met informatie, voorbeelden en praktische tips. 

 
 
 

73. Als broers en zussen      Juffer – Steenstra- Popma 13,50 € / 15,00 € 

 

Samen opgroeien in een adoptie of pleeggezin                                  Informatief 

Hoe is het om als broers en zussen op te groeien in een adoptiegezin, pleeggezin of gezinshuis? 
In twaalf dubbelinterviews vertellen vierentwintig jongeren in de leeftijd van veertien tot twintig 
jaar over hun ervaringen. De verhalen en fotoportretten geven een inkijkje in hun onderlinge 
verbondenheid. Er is speciale aandacht voor de biologisch eigen kinderen in een adoptie- of 
pleeggezin. Zij komen aan het woord met hun pleegbroer of -zus of hun geadopteerde broer of 
zus. De verhalen laten zien dat je broers en zussen kunt zijn, maar ook broers en zussen kunt 
worden. De interviews met de jongeren worden gevolgd door een inhoudelijk hoofdstuk. Wat 
weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek over de unieke en waardevolle relatie tussen 
broers en zussen? Broers en zussen spelen samen, meten zich met elkaar en kunnen elkaar 
hulp en steun bieden. De jongeren in dit boek geven met hun persoonlijke verhalen een stem 
aan al die adoptie- en pleegkinderen die vergelijkbare ervaringen hebben. 

 
 

69. Lioness                                               Sue Brierley  18,90 € / 21,00 € 

 

Het verhaal van de adoptiemoeder van Saroo waargebeurd 

Op een klein station in India raakt de vijfjarige Saroo zijn broer kwijt en komt zo per ongeluk aan 
de andere kant van het enorme land terecht. Hij wordt geadopteerd door een Australisch 
echtpaar bij wie hij opgroeit en gelukkig is. Wanneer Saroo bijna dertig is, gaat hij met behulp 
van Google Earth op zoek naar het treinstation waar hij al die jaren geleden zijn familie 
kwijtraakte. In het boek Lioness leest u  het aangrijpende verhaal van zijn adoptiemoeder Sue. 
Ze groeide op  als dochter van een gewelddadige alcoholist, door wiens gokproblemen het hele 
gezin op de rand van armoede leefde. Haar moeilijke jeugd in Tasmanië in de jaren zestig 
eindigde toen ze haar man John ontmoette. Samen maakten ze de keuze om kinderen in nood 
te adopteren. In Lioness vertelt Sue over haar gezin met Saroo en Mantosh en hoe zijzelf, als 
adoptiemoeder, Saroos zoektocht heeft ervaren. 

 
 
 
 
bestellen via mail naar vag.boeken@telenet.be De portkosten in België bedragen 5,95 euro. Vanaf een bestelling van 49,95  is de verzending gratis. De korting van 
10%,25% of 40% is 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.vagadoptie.be 
 


