
Riet Fiddelaers-Jaspers: ‘Wie ben ik zonder jou?’ Jong zijn en verder leven na een 
verlies. Uitgeverij In de Wolken, Heeze 2010. ISBN 9789077179086 ( AG/PO) Zie ook: 
http://www.in-de-wolken.nl/webshop/artikel/9789077179086/wie-ben-ik-zonder-jou  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: 'Ik dacht toch zeker een jaar lang na mijn vaders dood dat hij op wereldreis 
was en dat hij zo de kamer in kon stappen.'  
'Ik had altijd een masker op: vrolijk, altijd lachen, maar stiekem voelde ik me zo rot.' 
'Ik had spijt van het ruziemaken met mijn zusje, ik liet haar nooit op mijn kamer en nu 
kan het niet meer.' 
 
Herken jij jezelf in deze uitspraken? Dan is dit boek voor jou gemaakt. Want misschien 
denk jij dat je de enige bent die dit heeft meegemaakt en zich zo voelt. Je leest hoe 
andere jongeren worstelen met hun verlies. Je zult ook zien dat er meerdere manieren 
zijn om er mee om te gaan. Rouwen hoef je namelijk niet allemaal op dezelfde manier 
te doen. Als mensen jou niet goed begrijpen dan kun je vragen of ze dit boek willen 
lezen, misschien wordt het dan duidelijker hoe jij je voelt en wat jij nodig hebt.’ Boek 
van 130 pagina’s. 
 
Recensies/Extra: 
Bol.com, F.M. Boon: ‘Inhoudelijk en uiterlijk sterk vernieuwde en gemoderniseerde 
heruitgave van het boek voor jongeren waarin zij kunnen lezen wat er innerlijk en 
uiterlijk allemaal met je kan gebeuren na het overlijden van een familielid of bekende. 
(…)  Het boek is bedoeld als steun aan jongeren na een verlies; de auteur heeft veel 
gepubliceerd over rouw en verlies. Ruimschoots is gebruik gemaakt van treffende 
uitspraken en illustratieve bijdragen van een groot aantal jongeren met zeer 
uiteenlopende achtergronden, en van popteksten. De teksten zijn overzichtelijk qua 
lengte; het kleurgebruik in het boek is eigentijds, stevig en stemmig. Vierkante, 
aansprekende uitgave met achterin concrete tips, verwijzingen naar (jeugd)literatuur 
en websites. Vanaf ca. 12 jaar.’  
 
 
 

http://www.in-de-wolken.nl/webshop/artikel/9789077179086/wie-ben-ik-zonder-jou

