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Boekenpakket I  : kinderboekjes 4 +     vijf  kinderboekjes  4+ voor slechts 49,99 euro      (normale prijs 66,85 euro) 

47. Tido & Lali: De wenscomputer               Joost van Ekeren Boekenpakket I 

 

Kinderboekje over bruin jongetje en zijn hondje (3+) Kinderboek 3+ 
 Tido is een bruin jongetje met een blanke papa en mama. Hij heeft een hond Lali, waarmee hij allerlei avonturen beleefd. Deze 
keer vinden ze een wenscomputer die al hun wensen en verlangen laat uitkomen.  Tido en Lali vertonen overeenkomsten met 
het leven van auteur Joost van Ekeren zelf. Joost heeft een hond en is net als Tido geadopteerd.  

 

50. Tido & Lila: Speeltuin naar de maan       Joost van Ekeren Boekenpakket I 

 

Kinderboekje over bruin jongetje en zijn hondje (3+) Kinderboek 3+ 
 Op een dag ontdekken Tido en Lali in het bos een speeltuin. Het is een heel bijzondere  tuin . Ze komen zelfs op de maan. 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.  

 

80. Wie is toch die vreemde vogel            M. Roelandt – A. Boosten  Boekenpakket I 

 

Kinderboek over adoptie 3+ Kinderboek 3+ 
Dit kinderboek gaat over adoptie. Op een dag ontdekken de dieren uit het grote bos een kleine vogel. Niemand weet waar hij 
vandaan komt. Hij ziet er ook anders uit. Wie gaat nu voor hem zorgen? Ze vragen raad aan de wijze uil. Maar zal uil de kleine 
vogel kunnen helpen? Zal hij antwoorden vinden op de vragen van de kleine vreemde vogel? Ontdek het in dit mooie verhaal. 

 

151. Het liefste kindje van de hele wereld               Linda Libe Boekenpakket I 

 

Kinderboekje over adoptie  met leuke tekeningen 3+ Kinderboek 3+ 
Linda en haar man zijn de ouders van twee adoptiekinderen. Om hen wat bekender te maken met adoptie, ging Linda op zoek 
naar een leuk adoptie boekje. Leuke boekjes waren er genoeg maar meestal werd er nauwelijks gepraat over de biologische 
ouders. In het boekje  dat Linda zelf schreef worden alle stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd.  

 

192. Verrassing!                                           Niki Daly                                                                       Boekenpakket I 

 

kinderboek waarin liefde voor elkaar centraal staat. 3+ Kinderboek 3+ 
Meneer en mevrouw Tati wonen in een huis met een rood dak. Ze hebben alles om gelukkig te zijn, alleen een baby'tje ontbreekt 
Daarom brengt meneer Tati op een dag een lief varkentje mee .Oh, wat houden ze van hem! Maar voeden ze hem op als jongetje 
of als biggetje? En wat als hij naar school gaat? Een verhaal waaruit blijkt dat liefde het belangrijkste is, wat er ook gebeurt.  

 

Boekenpakket III    Vijf boeken voor (kandidaat) adoptieouders voor slechts 62,99 euro            (normale prijs 81,40 euro) 

16. Wereldkind, praten met je adoptiekind Renée Wolfs Boekenpakket III 

 

Communicatie ouder met adoptiekind tot 12 jaar                                  Informatief 

Het is van groot belang dat ouders open communiceren met hun adoptiekinderen. 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. Deze en vele andere onderwerpen komen 
aan bod in dit handboek. Een boek dat adoptie ouders helpt om op de onvermijdelijke vragen over adoptie te antwoorden.  

 

38. Levensboek van een adoptiekind   Karin van Hoorn   Boekenpakket III 

 

Praktische handleiding voor ouders en kinderen Informatief 
Hoe raakt u in gesprek met uw kind over het verlies van zijn  geboorte ouders. Hoe kunt u iets doen aan de heling van de breuken 
in het leven van uw kind? Allemaal belangrijke vragen voor een adoptieouder. Het maken van een levensboek is een geweldig 
hulpmiddel hierbij. De weg ernaartoe is minstens even belangrijk. Volg de levensweg van uw kind laat u inspireren door dit boek. 

 

48. Dansende Muggen                                     Margo van Boven Boekenpakket III 

 

Hoe voelt het als adoptieouder om een adoptiekind te krijgen. Informatief 
Wat doet een kind adopteren met een adoptieouder ? Hoe voelt het om het kind van een ander te krijgen? Hoe is het om een kind 
in uw hart te sluiten. Ik heb dit boek geschreven, omdat ik dit boek zelf graag vóór de komst van onze kinderen had willen lezen, 
zodat ik beter voorbereid was geweest op de intense gevoelens waarmee ik te maken zou krijgen. 

 

106. Adoptie: Het eerste jaar na aankomst             Loes Willems Boekenpakket III 

 

Informatie voor (toekomstige) adoptieouders Informatief 

Voor u uw kind in de armen sluit heeft het al een tijdje in zijn geboorteland geleefd. In het ideale geval werd uw kind liefdevol verzorgd. 
Maar mogelijk werd het verwaarloosd. De ervaringen die uw kind heeft vooraf heeft opgedaan bepalen zijn reacties op personen en 
situaties in de beginperiode. Dit boekje is een welkome hulp en steun bij deze eerste periode van uw adoptieouderschap.  

 

151. Het liefste kindje van de hele wereld               Linda Libe Boekenpakket III 

 

Kinderboekje over adoptie  met leuke tekeningen 3+ Kinderboek 3+ 

Linda en haar man zijn de ouders van twee adoptiekinderen. Om hen wat bekender te maken met adoptie, ging Linda op zoek 
naar een leuk adoptie boekje. Leuke boekjes waren er genoeg maar meestal werd er nauwelijks gepraat over de biologische 
ouders. In het boekje  dat Linda zelf schreef worden alle stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd.  

 

Boekenpakket IV    Twee boeken over adoptie voor slechts 33,55 euro            (normale prijs 41,95 euro) 

70. Mijn lange weg naar huis + Lioness     Saroo & Sue Brierley Boekenpakket IV 

 
 

Het verhaal van Saroo en Sue. Spannend adoptieverhaal Adoptieverhaal 

In een station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij komt aan de andere kant van India terecht. Na wekenlang 
rondzwerven wordt hij via een weeshuis geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als volwassene gaat Saroo met behulp van 
Google Earth op zoek naar het station waar hij zijn familie kwijtraakte. In het boek Lioness leest u het verhaal van zijn adoptiemoeder 
Sue. Haar moeilijke jeugd eindigde toen ze haar man John ontmoette. Sue over hoe zij als adoptiemoeder de zoektocht heeft ervaren.  

 

De boekenpakketten zijn verkrijgbaar op bestelling via mail naar vag.boeken@telenet.be . De portkosten in België bedragen 5,95 euro. De korting is alleen voorbehouden 
voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. www.vagadoptie.be.  
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