
Mark Deltour: ‘Ria, haar leven onDANKs’ Uitgegeven in eigen beheer, Drukkerij 
Schoonaert bvba, Roesbrugge 2014. (Kanker/Borstkanker/PO) Zie ook: www.think-
pink.be  
 
Korte beschrijving: 
Mark Deltour schreef dit boek van 159 pagina’s over het leven, de ziekte borstkanker die 
Ria kreeg en haar dood. In het boek zijn stukken uit haar dagboek  opgenomen  en 
herinneringen van vrienden. Het boek is geïllustreerd met vele  kleurenfoto’s.  
 
http://www.think-pink.be/producten/ProductID/7628 ‘Een uitzonderlijk boek over een 
uitzonderlijk persoon, Ria Melis. Flarden uit haar dagboek, geschreven met zoveel 
tederheid en liefde, het verhaal van een strijdvaardige vrouw tegen haar ziekte, het 
verhaal van hoe zij haar omgeving moed inspreekt, hoewel zijzelf wist dat ze haar strijd 
niet kon winnen. Het verhaal van haar laatste dagen en overal afscheid nemen. Het 
verhaal van een moeder die antwoordt op vragen van haar gezin, zonder omwegen. Het 
verhaal van wat zijzelf was en ook boetseerde bij een aardenschaal: een vrouw met moed, 
vertrouwen, doorzetting, liefde, aanvaarding. Het verhaal van haar dichtste omgeving: 
gezin, ouders, intieme vrienden en collega’s. Kortom: een boek waar je kan “bijtanken”, 
uit haar dagboek: nooit opgeven!’ 
 
Extra: ‘http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-poperinge/-ria-s-strijd-verdient-een-boek-
a2119066/ 
‘(…)Een uitzonderlijk mens onder de mensen dus, wiens eigen strijd tegen kanker nu in 
een boek gegoten werd. Dat bevat flarden uit haar dagboek, geschreven met zoveel 
tederheid en liefde. Het werd het verhaal van een strijdvaardige vrouw die haar 
omgeving moed inspreekt, ondanks het feit dat ze wist dat ze het gevecht niet kon 
winnen. Het verhaal van haar laatste dagen, en afscheid nemen. 
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141114_01375842 
‘(…)Flarden uit haar dagboek, geschreven met veel tederheid en liefde, het verhaal van 
een strijdvaardige vrouw tegen haar ziekte, het verhaal van hoe zij haar omgeving moed 
inspreekt, hoewel ze zelf wist dat ze haar strijd niet kon winnen. Het verhaal van haar 
laatste dagen en overal afscheid nemen. Het verhaal van een moeder die antwoordt op 
vragen van haar gezin, zonder omwegen. Dat maakt het boek uniek’, zegt Mark 
Deltour.(…) De teksten van medeleven die Eddy op de begrafenis ontving, vormden de 
aanzet. ‘Dat was veel meer dan zomaar innige deelneming. Er waren heel persoonlijke 
teksten bij. Bovendien had Ria een dagboek bijgehouden. Dat kreeg ik van Eddy mee 
naar huis. Zo ben ik er aan begonnen’, zegt Deltour. (…) 
Ria was ook vrijwilligster bij de Palliatieve Zorg en actief medewerkster bij Think-Pink, 
de organisatie voor hulp aan vrouwen met borstkanker. (…)’     
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