
Evi Renaux: ‘Life on sneakers’ Uitgeverij Manteau, Antwerpen 2016 ISBN 

9789022332368 Zie ook: www.manteau.be en http://www.wpg.be/  ( 

Ruggenmergontsteking/ Chronisch ziek/ SOLK/ MOOCA/ Pijn/ Persoonlijke relaties/ 

Emoties/ Evenwicht/ED) 

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
http://www.wpg.be/ : ‘Wat als je morgen niet meer kunt doen wat je altijd al deed? Wat 
als je hele leven ineens op zijn kop staat? Heb jij een plan B? Voor Evi Renaux, alias Rue 
NØ, veranderde alles toen ze ziek werd. Haar lichaam zou nooit meer doen wat het 
voorheen deed, en dat zorgde ervoor dat ze een andere kijk op het leven kreeg. Ze ging 
terug naar de kleine dingen die haar gelukkig maken. Ze ontdekte nieuwe passies, 
besloot nieuwe dromen te creëren en haar verhaal te herschrijven. In ‘Life on sneakers’ 
nodigt ze iedereen uit om hetzelfde te doen. Vijf hoofdstukken leiden je door de golf van 
emoties waarin je terechtkomt na een tegenslag: onmacht, verdriet, hoop, aanvaarding 
en dankbaarheid. Evi’s verhaal over de zoektocht naar hulp en een nieuw leven, de 
verschillende foto’s, persoonlijke brieven, prachtige quotes, tekeningen en illustraties 
zetten je aan tot nadenken, geven je moed maar laten ook ruimte om te huilen of te 
lachen. ‘Life on sneakers’ is een ontdekkingstocht in de gevoelens die ons allemaal, om 
het even wanneer, kunnen bekruipen wanneer het leven net iets minder meezit. (…)’  

 

Over de schrijfster: 

Zie ook: https://rue-no.be/   Evi Renaux (31) studeerde journalistiek en werkte in de 

marketing voor o.a. VT4, VIJFtv en Libelle. Ze is de moeder van Lola en heeft een relatie 

met Yf. In 2013 kreeg ze last van een ziekte, werd wakker met hoofdpijn, een scheve rug 

en gevoelloze benen. Gedurende twee jaar was ze druk met zoeken naar de oorzaak, ging 

van het ene ziekenhuis naar het andere, zag verschillende dokter. Twee jaar bleek dat Evi 

destijds een ruggenmergontsteking had die ondertussen tot permanente schade had 

geleid.  

Fragmenten: 

http://rue-no.be/fragmenten-uit-life-on-sneakers/  

Bladeren door het boek: 

https://www.youtube.com/watch?v=JR6NParCPbk  

 

Recensies/Extra: 

https://press.manteau.be/wat-als-het-leven-plots-een-bocht-van-180-maakt-en-je-niet-

meer-kan-doen-wat-je-tot-dan-toe-altijd-hebt-gedaan-heb-jij-een-plan-b# 

http://www.wpg.be/boek/life-on-sneakers-9789022332368/  

http://www.flair.be/nl/uit-thuis/374916/interview-evi-renaux-schreef-het-boek-life-on-

sneakers-nadat-ze-ernstig-ziek-werd 

http://rue-no.be/reacties-3/  
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