
 

Louise Booth: ‘Billy de kat’ Redder in nood. Waargebeurd verhaal over de aangrijpende 
liefde tussen een autistisch jongetje en zijn kat Billy. Uitgeverij The House of Books, 
Amsterdam 2014. ISBN 97894 Zie ook: www.thehouseofbooks.com/. (ASS/ Coping/ 
Vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ familieverhoudingen/PO) 
 
Soort boek/Ziekte stijl: 
Cover tekst: ‘Fraser is een driejarig autistisch jongetje met veel problemen. Door het 
minste of geringste kan hij totaal van slag raken, wat een grote invloed heeft op het 
dagelijks leven van het gezin. Totdat Fraser in het asiel de kat Billy ontmoet. De twee zijn 
vanaf het moment dat ze elkaar ontmoeten beste vrienden. 
Louise, Frasers moeder en auteur van dit boek, ziet haar zoontje veranderen van een 
diep ongelukkig kind dat lijdt aan angsten, driftbuien en emotionele inzinkingen, naar 
een kalm en tevreden jongetje dat kan lachen om de ondeugende streken van zijn kat 
Billy. Wanneer Fraser gefrustreerd raakt, kalmeert de kat hem met een knuffel of met 
zijn troostende gespin. De diepgaande band verandert hun levens voor altijd. Boek van 
288 pagina’s. 

Over de schrijfster 
Louise Booth, Frasers moeder woont op het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland, 
met haar man Chris, elektriciën van Balmoral, zoontje Fraser, dochter Pippa en kat  
Billy. 
 
Inkijken: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000003
0108142  
  
Recensies/Extra 
A.M.M. Algra-Rijks: ‘(…) Aanvankelijk waren de prognoses voor de toekomst van Fraser 
somber. (…). Ook komt ze op het idee voor Fraser de kat Billy uit een asiel te nemen, met 
de bedoeling dat Billy de speciale vriend voor hem wordt. Vanaf dit moment verbetert 
Frasers gedrag en het dagelijkse leven in het gezin. Billy opent de wereld voor Fraser. De 
auteur is open over de moeilijke eerste jaren, angsten, onmacht en schuldgevoel.’ 

https://www.lilledame.nl/2014/12/billy-de-kat-redder-nood-louise-booth/ ‘(…) Billy de 
Kat is een bijzonder mooi boek. Hoe dieren mensen kunnen aanvoelen. Je moet 
natuurlijk wel een klik hebben en dat hebben Fraser en Billy direct bij het eerste contact. 
Het boek is in dagboekvorm geschreven, het verhaal leest snel weg. Kortom gewoon 
lezen!’    
 
https://www.youtube.com/watch?v=bOcyUTjYGn4  
 
Bol.com: Anitschka 50-59 jaar: ‘Geweldig boek gewoon! In 1 ruk uitgelezen! 

Cover tekst: 'Hoe de liefde van Billy de kat een autistisch jongetje uit zijn schulp heeft 

gekregen.' Daily Mail 

http://www.thehouseofbooks.com/
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000030108142
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000030108142
https://www.lilledame.nl/2014/12/billy-de-kat-redder-nood-louise-booth/
https://www.youtube.com/watch?v=bOcyUTjYGn4


Billy de Kat is hartverwarmend, ontroerend en bij vlagen hilarisch. Net als het beroemde 

Bob de straatkat van James Bowen, zal dit waargebeurde verhaal de harten raken van 

iedereen die het leest. 


