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51. Het knipmes                              Nadia van Sever 13,45€ / 14,95€ 

 

Kinderboek 10+ Kinderboek 10+ 

Joppe is de pleegzoon van Koen en Timon. Hij wil helemaal geen pleegpapa’s. Hij wil bij 
zijn eigen mama gaan wonen, maar die wil hem niet meer. Als Koen en Timon ook nog 
een pleegdochter in huis gaan opnemen, houdt Joppe het voor gezien. Hij reageert zich af 
op het schoolplein, op de huisraad, op zijn papa’s, maar vooral op zijn ‘zusje’. Maar het 
helpt hem niet. Misschien wordt het tijd om zijn knipmes tevoorschijn te halen … Een 
spannend verhaal over eenzaamheid, maar ook over de kracht van twee mannen die hun 
kinderen met de grootste zorg en liefde opvoeden. Voor iedereen vanaf 10 jaar. 

 

 

52. Verstoten                                                      Ton Damen  18,00€ / 20,00€ 

 

Zoektocht biologische moeder Zoektocht roots 

Ton Damen (1958) is als baby direct weggehaald bij zijn moeder. Na zeven maanden in een 
kindertehuis belandde hij in een pleeggezin en werd al snel geadopteerd. Van zijn biologische 
moeder wist hij nauwelijks iets, en dat wilde hij graag zo houden. Hij was dolgelukkig met zijn 
adoptieouders en wilde hen vooral geen verdriet doen. Op een dag, najaar 2021, meldt zijn zoon 
dat een DNA-test een match heeft aangetoond. Ton blijkt een halfzus te hebben. Dit is het begin 
van een zoektocht naar zijn biologische moeder, waarin langzaam maar zeker de krankzinnige 
geschiedenis van Anna Zandvliet wordt ontrafeld. Verstoten is een indrukwekkend verhaal over 
de kant van afstandskinderen in een adoptiegezin, over emotionele banden en bloedbanden, en 
over een jong meisje dat wereldnieuws werd.  

 
 
 

119. Hoop is een kleine vogel                        Susie Finkbeiner       19,80 € / 22,00 € 

 

Roman over adoptie en roots     Autobiografisch 

Een gevoelige roman over adoptie en wat het betekent om familie te zijn. 
‘Hoop is een kleine vogel’ van Susie Finkbeiner is een aangrijpende roman over wat het 
betekent om familie te zijn, geschreven vanuit het perspectief van de vader, de moeder 
en de zus van Mindy, die is geadopteerd uit Vietnam. Over de emotionele rollercoaster 
van een adoptie uit een door oorlog geteisterd land, over de wens je kind te beschermen 
en het tegelijkertijd los te laten, en over de liefde van familie die veel verder gaat dan een 
bloedband. Het verhaal omspant vier decennia, beginnend bij de adoptie in 1975 en 
eindigend in 2013, wanneer Mindy terugkeert naar Vietnam om haar biologische moeder 
te zoeken. De romans van Susie Finkbeiner mag je niet missen!’  

 
 
 

98.   Heimwee                                                       Myung Feyen 13,45 € /14,95 € 

 

Koreaanse reisverhalen van een geadopteerde Waargebeurd 

Myung Feyen (1981) is geboren in Korea en opgegroeid in België.  
Om kunst te studeren verhuisde ze naar Den Haag. 
Tijd en mensen lopen als een rode draad door haar leven. 
 Fotografie, schrijven en archiveren vormen haar werkmethodes. 
 Op zoek naar haar bestaansgrond keerde ze meermalen terug naar het land van haar geboorte. 
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92. Vulkaankonijn in lichterlaaie              Jonathan Jetten 16,20 € / 17,95 € 

 

Op zoek naar je echte mama 10+ Kinderboek 10+ 11+ 12+ 
Wat als je ontdekt dat je geadopteerd bent, anders dan anderen bent? Santiago, een vulkaankonijn, vertelt 
hoe hij op zoek ging naar zijn echte mama. Santiago weet het zeker: hij is een klein konijn. Wat zou hij 
graag zo sterk zijn als zijn broer Fred. Zijn beste vriendin Martha is een dwergkonijn. Hij is iets groter dan 
zij, wat een geluk. De groene velden zijn hun speelterrein. Santiago wil en zal zijn spiegelbeeld zien. Er is 
nergens een spiegel te bespeuren? Zal hij zichzelf zien, zonder gevaar? Het kersenrode kistje verbergt de 
waarheid en een sleutel. Als hij geen Vlaamse reus is, wie is hij dan? Wacht eens, waarom vat die sleutel 
vuur? Ga jij mee op avontuur met Santiago. Schrijver Jonathan Jetten, (1981, Brugge) schrijft van kinds af 
aan zijn fantasieën op elk papiertje. Met zijn verhalen wil hij maatschappelijke thema's bespreekbaar 
maken. Als 'meester dagdromer' stapt Jonathan binnen in de fantasiewereld van kinderen. 

 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 

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. 

 
Bestellen kan via mail naar vag.boeken@telenet.be  of via de webshop www.vagadoptie.be. De portkosten in België bedraagt 5,95€. Vanaf een bestelling van 49,95€ is 

dit gratis. De korting is alleen voorbehouden voor leden VAG , lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Bij bestellingen via de webshop  worden kortingen van meer dan 

10% via een boekenbon vergoed. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.  
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