De VAG boekenpakketten
Boeken over adoptie aan speciale ledenprijs

Adoptie , daar lees je meer over…
Versie 10 feb 2022

Boekenpakket I kinderboekjes 4 +

Nieuwe boekjes

Deze vijf kinderboekjes 4+ voor slechts 46,80 euro
(op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151)vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

24

Prinses Imara’s haar, kroeshaar is mooi

Ramona K. Molshoop

Kinderboek over het hebben van kroeshaar.

50

Tido en Lali

Joost van Beveren

Kinderboekje over adoptiejongetje en zijn hondje

67

Yonas kwam met het vliegtuig

Regien Van Deelen

Adoptie info voor jonge adoptiekinderen.

90

De buidelbaby

T. Schamp- E. Brami

Kinderboek over adoptie en kinderwens

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie uit ander land.

(normale ledenprijs 56,65 euro) niet ledenprijs 62,95 euro Promotieprijs slechts

46,80 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boekenpakket II kinderboekjes 10 +
Nieuwe boekjes
Deze vijf kinderboekjes 10 + voor slechts 48,05 euro
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 72)vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

45

Alleen de maan is ver genoeg

Serruys- Bakker

Poëtisch verhaal over het vinden van jezelf

60

Wereldkinderen

Tom Adams

50 jonge mensen die het verschil maakten

64

Yanti

Hyanti Frateur

Over de adoptie reis van haar leven

72

Hoe Wouter Wouter werd

Vansteenkiste B.

Mooi kinderboek over adoptie

169

Hier woon ik

N. Selles- ten Brinke

Leesboek over adoptie en pleegzorg

(normale ledenprijs 54,05 euro) niet ledenprijs 61,40 euro Promotieprijs slechts

48,05 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boekenpakket III : startende (kandidaat) adoptieouders
Nieuwe boekjes
Deze vijf boeken voor slechts 48,95 euro.
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet151) vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

48

Dansende Muggen

Margo Van Boven

Hoe voelt het om een adoptiekind te krijgen

75

Dit huis is een thuis

Juffer-Steenstra-Popma

Opgroeien in een adoptie gezin

106

Adoptie: Het 1st jaar na aankomst

Loes Sibing

Informatie voor adoptieouders

132

Adoptie en hechting als proces

Loes Sibing

Informatie voor adoptieouders

151

Het liefste kindje van de wereld

Linda Libe

Kinderboekje over adoptie

(normale ledenprijs 58,80 euro) niet ledenprijs 65,35 euro

Promotieprijs slechts

48,95€

De boekenpakketten zijn alleen 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. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over andere boeken www.vagadoptie.be.
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De VAG boekenpakketten
Boeken over adoptie aan speciale ledenprijs

Adoptie , daar lees je meer over…
Versie 10 feb 2022

Boekenpakket I : Vijf kinderboekjes 4 + voor slechts 46,80 euro
24
50
67

Prinses Imara’s kroeshaar is mooi
Tido en Lali
Yonas kwam met het vliegtuig

Ramona K. Molshoop
Joost van Beveren
Regien van Deelen

90
151

De buidelbaby
Het liefste kindje van de wereld

Tom Schamp
Linda Libe

(normale ledenprijs 56,65 euro) niet ledenprijs 62,95 euro

( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151) vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

24. Prinses Imara’s haar, kroeshaar is mooi.

R. K. Molshoop
Kinderboekje over het hebben van Kroeshaar 4+

Boekenpakket I

Kinderboek
Prinses Imara heeft kroeshaar. Ze heeft liever lange krullen zoals grote zus Ruby of glad haar zoals mama.
Ze gaat daarom op zoek naar manieren om haar kroeshaar te bedekken, met bijvoorbeeld een hoed of
een sjaal. Steeds komt ze tot de conclusie dat het geen goede oplossing is en uiteindelijk besluit ze haar
haar af te knippen. De moeder van Imara is het daar niet mee eens en zegt juist dat ze prachtig haar heeft.
Ze leert aan Imara dat je juist met Kroeshaar zoveel prachtige dingen kunt doen. Zo ziet Imara eindelijk in
dat ze trots mag zijn op haar kroeshaar. Ook prinsesjes met lange of korte krullen, met glad haar of welk
haar je ook hebt. Je bent prachtig zoals je bent. Echt Mooi.

50. Tido & Lila: Speeltuin naar de maan

Joost van Beveren

Kinderboekje over bruin jongetje en zijn hondje (3+)

Boekenpakket I
Kinderboek

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. Ze ontdekken al snel dat
dit heel bijzondere speeltoestellen zijn. Ze komen zelfs op de maan! De tekeningen van Sanne Mittenburg
zijn vrolijk en kleurrijk. Tido en Lali vertonen overeenkomsten met het leven van 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.

67. Yonas kwam met het vliegtuig

Regien van Deelen

Boekenpakket I

Kinderboek
Een adoptiekind zal zich vroeg of laat gaan afvragen waar hij of zij vandaan komt. In dit verhaaltje is het
Yonas die dit zich afvraagt. Dit prentenboekje biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier het
gesprek te starten over de afkomst van een adoptiekind. Leuke gemakkelijke korte tekstjes en mooie
tekeningen van de auteur zelf. De opbrengst van het boekje gaat naar het kindertehuis Kidane Mehret in
Addis Abeba , Ethiopië.

Adoptie informatieboekje voor jonge adoptiekinderen

90. De Buidelbaby

Tom Schamp- Elisabeth Brami

Boekenpakket I

Kinderboek 6+
Kinderboek over adoptie en kinderwens 6+
Mijnheer en mevrouw Kangoeroe leefden al heel lang heel gelukkig samen. Ze hoopten op een
baby, maar de buidel van Mevrouw Kangoeroe bleef leeg . Een dokter legde uit dat de buidel
te krap was voor een baby. Mevrouw Kangoeroe brak : ik zal nooit een kind dragen” . Met de
hulp van hun vrienden ontdekken meneer en mevrouw kangoeroe dat er vele manieren zijn om
kinderen te dragen. Het komt er vooral op aan dat een kind zich gedragen voelt door liefdevolle
ouders.

151. Het liefste kindje van de hele wereld

Linda Libe

Boekenpakket I

Kinderboekje over adoptie met leuke tekeningen
kinderboek
Linda Libe en haar man zijn de trotse ouders van twee adoptiekinderen. Om de kinderen, wat bekender te
maken met het fenomeen adoptie, ging Linda Libe op zoek naar een leuk adoptie kinderboekje. Leuke
boekjes waren er genoeg maar wat opviel was dat in de boekjes nauwelijks recht werd gedaan aan de
biologische ouders. Dit was de aanleiding om zelf een boekje te gaan maken. In het boekje worden alle
stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd zonder diep op details in te gaan.
Ouders zijn zelf vrij om meer te vertellen als ze dat nodig vinden. Een ander punt dat Linda Libe duidelijk
heeft willen maken is dat het adoptiekind, al voor het in het gezin kwam, zo ontzettend gewenst was
De boekenpakketten zijn alleen 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. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over alle boeken: www.vagadoptie.be.
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Boekenpakket II vijf kinderboekjes 10 + voor slechts 48,05€
45
60
64
70
159

Alleen de maan is ver genoeg
Wereldkinderen
Yanti
Hoe Wouter Wouter werd
Liljana

Serruys - Bakker
Adams
Haryanti Frateur
Vansteenkiste B.
Luc Descamps

(normale ledenprijs 54,05 €) Niet ledenprijs 61,40 euro
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151) vervangen worden door een ander, wij berekenen uw nieuwe prijs)

45. Alleen de maan is ver genoeg

J. Serruys – J. Bakker

Boekenpakket II

Kinderboek
Mijn papa is mijn papa niet. Dat komt omdat hij mijn echte papa niet is, zegt Mia. We passen gewoon niet bij
elkaar. Een meisje van 7 is geadopteerd door een alleenstaande papa, ze vindt haar papa maar raar. Hij heeft
lang haar, waar hij soms bloemen in steekt. Papa kan ook goochelen, het meisje kent zijn trucs. Ik pas niet bij
papa, Ik moet op zoek naar een plek waar het wel past denkt ze. Het meisje gaat op zoek naar haar mama,
en loopt weg van huis. Ze wil bij oma wonen, maar papa komt haar halen. Vanaf dan komt Sylvie met haar
praten 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.

Poëtisch kinderboek over het vinden van jezelf.

60. Wereldkinderen

Tom Adams, tekeningen Sarah Walsh

50 jonge mensen die het verschil maakten

Boekenpakket II
Kinderboek

Dit kinderboek is een ware ode aan inspirerende jonge mensen van vroeger tot nu, niet alleen Greta
Thunberg, Anne Frank, Shirley Temple en 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 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.

64. Yanti

Haryanti Frateur – Marie van Praag

Boekenpakket II

Kinderboek
Yanti wordt geboren in een Indonesisch gezin maar belandt in een weeshuis. Daar wordt ze geadopteerd
door een warm Belgisch gezin bij wie ze opgroeit. Toch begint ze zich tijdens het opgroeien vragen te stellen
over haar roots. Ze besluit op zoek te gaan naar haar familie en herontdekt zo haar geschiedenis. Dit
poëtische verhaal is deels een autobiografisch verhaal van schrijfster. Het verhaal wordt prachtig in beeld
gebracht door illustrator/kunstdocente Marie van Praag. Het is een suggestief verhaal dat de lezer de
volledige vrijheid geeft om personages en de relaties tot elkaar zelf in te vullen. Het is een adoptieverhaal
maar ook universele thema’s zoals het zoeken naar identiteit, onthechting en ontworteling komen aan bod.

Over de adoptiereis van haar leven

72. Hoe Wouter, Wouter werd

B. Vansteenkiste -K. Verleyen

Boekenpakket II

Humorvol kinderboek over adoptie
Kinderboek
Wouter is “Geadopteerd “ wat dat betekend weet Wouter niet, maar hij gaat op zoek. Tot hij op een dag een
klein poesje vindt. Hij neemt het mee naar huis, en zet het bij Minoe, zijn eigen poes. En dan gaat er een
lichtje branden. "Hoe Wouter Wouter werd" is een herkenbaar verhaal dat de adoptie thematiek met veel
warmte en humor benaderd. Geschikt voor zowel buitenlandse als binnenlandse adoptie kinderen.

169. Hier woon ik

Nieske Selles-ten Brinke

Boekenpakket II

Kinderboek
“Hier woon ik” is een boek om samen te lezen. In het boek zijn vijf verhalen opgetekend over verschillende
pleeg en adoptiekinderen, elk in een andere situatie. Er zijn kinderen die al van jongs af aan in een gezin
wonen, er zijn er die slechts kortdurend pleegzorg nodig hebben. Sommige kinderen hebben al in veel
gezinnen gewoond, anderen wonen in een gezinshuis. Naast het verhaal zijn er doorpraatvragen en biedt
het boek extra informatie over adoptie en pleegzorg. Het boek is zeer geschikt om met (pleeg)kinderen in
gesprek te gaan over pleegzorg en adoptie in het algemeen, maar zeker ook over hun eigen situatie.

Samenleesboek over pleeg en adoptie kinderen

De boekenpakketten zijn alleen 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. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over alle boeken: www.vagadoptie.be.
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De VAG boekenpakketten
Boeken over adoptie aan speciale ledenprijs

Adoptie , daar lees je meer over…
Versie 10 feb 2022

Boekenpakket III : Vijf boeken voor startende (kandidaat) adoptieouders voor slechts 48,95 €
48
75
106
123
151

Dansende muggen
Dit huis is een thuis
Adoptie: Het eerste jaar na aankomst
Adoptie en kinderdagverblijf 1
Het liefste kindje van de wereld

Margo van Boven
Juffer- Steenstra- Popma
Loes Sibing
Loes Sibing
Linda Libe

(normale ledenprijs 58,80 euro) niet ledenprijs 65,35 euro
( op aanvraag kan een van de boekjes (niet 151) vervangen worden door een ander, wij berekenen dan uw nieuwe prijs)

48. Dansende Muggen

Margo van Boven

Boekenpakket III

Autobiografisch
Talloze boeken zijn er al over adoptie geschreven. Van reisverslagen van adoptieouders tot
wetenschappelijke studies. 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.

Hoe voelt het als adoptieouder om een adoptiekind te krijgen.

75. Dit huis is een thuis

Juffer – Steenstra- Popma

Boekenpakket III

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 achtergronden en landen van herkomst. 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? Ervaren ze discriminatie, positief dan wel negatief? Dit huis is een
thuis is een boek voor (aspirant) adoptie ouders en allen die bij adoptie of pleegzorg zijn betrokken

Opgroeien in een multicultureel (adoptie)gezin

106. Adoptie: Het eerste jaar na aankomst

Boekenpakket III

Informatie voor jonge adoptieouders
Informatief
Deze brochure gaat over de periode waarin u en uw adoptiekind elkaar leren kennen. Voordat u uw kind in
de armen sluit heeft het al enkele maanden soms zelfs enkele jaren in zijn geboorteland geleefd. In het ideale
geval werd uw kind liefdevol verzorgd door zijn familie, of in een pleeggezin. Maar mogelijk was de situatie
minder ideaal: werd het opgevangen in een overvol tehuis met een tekort aan personeel, eten en speelgoed.
Of het werd verwaarloosd in de periode voor de adoptie. De ervaringen die uw kind heeft opgedaan voordat
het bij u kwam, bepalen zijn reacties op personen en situaties in de ingroeiperiode. Dit boekje is een welkome
hulp en steun bij deze eerste soms verwarrende periode van uw adoptieouderschap.

132. Adoptie en hechting als proces

Boekenpakket III

Informatief
Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind. Welke rol speelt de
achtergrond van uw kind hierin? En die van uzelf? U krijgt inzicht in de fasen van het hechtingsproces,
signalen van onveilige gehechtheid en adviezen die u helpen een positieve band met uw kind op te bouwen.
De verschillende hoofdstukken behandelen niet alleen het opbouwen van de hechting maar ook het omgaan
met spanning, emoties en het helpen verwerken van verlies er rouw. In de brochure staan talrijke
getuigenissen en ook tips over hoe omgaan met de problemen

Informatie voor adoptieouders

151. Het liefste kindje van de hele wereld

Linda Libe

Boekenpakket III

Kinderboekje over adoptie
kinderboek
Linda Libe en haar man zijn de trotse ouders van twee adoptiekinderen. Om de kinderen, wat bekender te
maken met het fenomeen adoptie, ging Linda Libe op zoek naar een leuk adoptie kinderboekje. Leuke
boekjes waren er genoeg maar wat opviel was dat in de boekjes nauwelijks recht werd gedaan aan de
biologische ouders. Dit was de aanleiding om zelf een boekje te gaan maken. In het boekje worden alle
stappen vanaf de roots tot de gewenning in het nieuwe gezin benoemd zonder diep op details in te gaan.
Ouders zijn zelf vrij om meer te vertellen als ze dat nodig vinden.
De boekenpakketten zijn alleen 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. Op de boekenpakketten zijn andere kortingen niet geldig.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Meer info over alle boeken: www.vagadoptie.be.
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