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30. Vaderland                                            Rob Marrevee 17,95 € / 19,95 € 

 
 

Het eerlijke verhaal van een adoptievader Levensverhaal 

Rob en zijn vrouw adopteerden twintig jaar geleden twee broertjes van vier en één uit Ethiopië. Het verlies 
van de oorspronkelijke ouders en cultuur heeft diepgaande, levenslange consequenties voor de twee broers. 
Vaderland is het verhaal van Rob Marrevee. ‘Als ik had geweten wat het voor impact de adoptie op de 
jongens zou hebben, had ik het niet gedaan. Al is dat soms lastig uit te leggen. In Ethiopië hadden ze ook 
geen schijn van kans. Mijn zoon is teruggegaan naar Afrika om te zeggen dat hij het moeilijk heeft. Daar 
snappen ze daar niets van. Dit boek laat je niet alleen de intensiteit van adoptie voelen, het gaat ook over 
het ouderschap, school, de hulpverlening en helpt iedere ouder en persoon die met kinderen werkt om 
eerlijk en beter te kijken en verbinding te maken. Rob maakt en geeft theatervoorstellingen over adoptie, 
waarin dit boek een grote rol speelt. Met persoonlijke verhalen en anekdotes weet hij het publiek aan zich te 
binden en ze de werkelijkheid te laten voelen. 

 
 

40. Mama Lee                  Misha Blok 19,80 € / 22,00 € 

 

Zoektocht naar moeder, waarheid en liefde  Levensverhaal 

Een bijzonder verhaal over de zoektocht van Mischa Blok naar haar bio moeder in Zuid-Korea. Een kindje 
wordt te vondeling gelegd op een pleintje in Zuid-Korea, met op haar kleding een briefje waar haar naam en 
geboortedatum op staan. Ze wordt gevonden, naar het kindertehuis gebracht en geadopteerd, een mooi 
verhaal. Maar zevenendertig jaar later blijkt dit verhaal niet te kloppen. Ze is helemaal niet te vondeling 
gelegd, haar vader heeft haar op een dag zelf naar het kindertehuis gebracht. En dat besef, dat verandert 
alles. De manier waarop ze naar haar adoptie kijkt. De manier waarop ze zelf liefheeft. Ze kan niet anders 
dan op zoek gaan naar antwoorden. Waarom heeft haar moeder haar bij haar vader achtergelaten? Hoe 
kun je als vader je kind wegdoen? Wie kan haar het ware verhaal vertellen over die eerste levensjaren? 
Mischa gaat op zoek, en ze belooft zichzelf: dit wordt de allerlaatste poging om haar te zoeken, daarna 
moet ze door. Zoals echte Koreanen doen. Maar het enige wat ze van haar moeder weet, is haar naam: 
Pyung Soon Lee. Oftewel, Mama Lee. 

 
 

34. Adoptie Junior Informatie                   Richard Bakkers  13,95 € / 15,50 € 

 

Jeugdboek met heel veel info over adoptie Kinderboek 10+11+ 12+ 

Yu-Lin is een meisje van 11 jaar. Ze heeft twee vaders en twee moeders.  
Dat lijkt raar, maar het zit zo: Toen ze geboren was konden haar ouders in China niet voor haar zorgen. 
Twee andere ouders in Nederland hebben haar officieel als eigen kind aangenomen. Zij hebben Yu-Lin 
geadopteerd. Adopteren is best ingewikkeld. De laatste tijd vragen mensen zich af of adopteren wel 
goed is. Adoptiekinderen krijgen soms te maken met problemen. Maar meestal gaat het heel goed. Dan 
voelen adoptiekinderen zich fijn in hun gezin.  Het boekje “Adoptie” is uitermate geschikt voor 9 tot 12 
jarigen. Je vindt er heel wat informatie in over adoptie. Waarom staan mensen hun kindje af? Waarom 
adopteren mensen een kindje. Hoe gaat dat in zijn werk?  Enz… Als je interesse hebt in adoptie dan is 
dit boekje zeker iets voor Jouw 

 
 
 

22. Een verboden dochter uit India                  Asha Dijkstra 20,70 € / 22,95 € 

 

Adoptie, terugkeer en bezinning    levensverhaal 

Asha Dijkstra is geadopteerd uit India. Als meisje kon zij niet bij haar biologische ouders opgroeien. 
Thema’s als identiteit, inclusie en gendergelijkheid zijn verweven in haar persoonlijke verhaal. Asha, 
geboren in India, heeft een prachtig en ontroerend boek geschreven. Over haar ervaringen, gevoelens en 
belevingen als geadopteerd kind in Nederland. Hoe het voelt om met Indiase DNA op te groeien in 
Nederland. Haar blijdschap als ze van haar ouders een bruine pop met zwart haar krijgt. De pop lijkt 
immers op een Indiaas meisje. Over de liefde van haar adoptieouders en de dankbaarheid dat zij de 
waarheid nooit voor Asha verborgen hielden. Het gaat over haar trots op haar Indiase afkomst en haar 
toenemend verlangen om op zoek te gaan naar haar oorsprong in India. Over haar zoektocht naar haar 
wortels, haar verleden in dat verre onbekende maar toch ook weer herkenbare India. Over vreugde als 
Asha hoort dat ze een grote Indiase familie heeft, haar eerste brief ontvangt van haar biologische moeder 
en op haar vijftiende haar biologische moeder kan omhelzen.  
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47. Tido & Lali: De wenscomputer       Joost van Beveren 09,00 € / 10,00 € 

 

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

Dit is het tweede boek  over Tido en Lali. 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.  Opnieuw een verhaal met 
leuke Illustraties en vormgeving door Studio Stegosaurus. 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. 

 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellen kan via mail naar vag.boeken@telenet.be  of via de webshop www.vagadoptie.be. De portkosten 

in België bedraagt 6,75€. Vanaf een bestelling van 59,95€ is dit gratis. De korting is alleen voorbehouden 

voor leden VAG , lidgeld bedraagt 30,00 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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