
Evelien Jonkers: ‘Met één borst in een Ferrari’ UitgeverijU2pi, Den Haag 2017. ISBN 
9789087597023 Zie ook: www.jouwboek.nl (Borstkanker/Positief denken/ Emoties/ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Het verhaal van Evelien Jonkers biedt een frisse en inspirerende blik op hoe 
zij is omgegaan met het behandeltraject van (borst)kanker. Dit boek is bestemd voor 
iedereen die de diagnose kanker heeft gekregen of iemand met kanker kent. De kern van 
haar verhaal is dat ze - of ze nu boos, bang, blij of verdrietig was - heeft gekeken naar wat 
er wél mogelijk was en wat haar energie gaf. Dit maakte een groot verschil in hoe zij en 
haar omgeving het hele traject hebben ervaren: het gaf kracht. 
 
Ze heeft haar verhaal geschreven terwijl ze op haar 30e het behandeltraject voor 
borstkanker doorliep. Geen terugblik achteraf: je volgt "live" wat zij en haar omgeving 
meemaken, waar ze op dat moment energie van krijgt en voor welke keuzes en lastige 
afwegingen ze komt te staan. Ook heeft ze plezier tussen alle behandelingen door, zoals 
wanneer ze een oranje pruik opzet voor het EK en ze ontzettend geniet wanneer ze een 
keer in een Ferrari rijdt. "Mijn verhaal zal natuurlijk niet precies jouw verhaal zijn. 
Misschien helpen stukken uit mijn boek je beter te begrijpen waar iemand doorheen gaat 
die de diagnose kanker heeft gekregen. Ik hoop vooral dat de kern van mijn verhaal jou 
en je omgeving kracht geeft en je inspireert om te kiezen voor wat jíj nodig hebt, bij 
welke tegenslag dan ook."’ Boek van 263 pagina’s. 
 
 
Over de schrijfster: 
Zie http://www.bribos.nl/dt_team/evelien-jonkers/ : ‘Ik ben Evelien Jonkers en ik ben 
coach, optimist, supertante, tweelingzus, sportverslaafde, buurmeisje, ik hou van 
mensen met een passie en in 2012 heb ik borstkanker gehad toen ik 30 was. In het 
dagelijks leven werk ik vier dagen in het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik in 2016 mijn 
coachingspraktijk Mogelijkhedencoach gestart vanuit mijn visie “Be the reason someone 
smiles today” (www.mogelijkhedencoach.com). 
 
Inzien: Op deze pagina: 
https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=112842  
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/meteenborst/  
https://www.mogelijkhedencoach.com/boek-borstkanker-met-een-borst 
https://acties.pinkribbon.nl/actie/evelien-jonkers   
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