
Recensente: Yvonne Vinke 
 
Natasja Attaf: “Aansteller – Mijn gebroken hart in Gods hand.” Uitgeverij Boekscout, 
december 2017, Soest. (Drugsverslaving/ Seksueel misbruik/ Suïcidegedachten/ 
Verslaving/ Allochtonen en Nieuwe Nederlanders/ Bejegening/ Eenzaamheid/ 
Emoties/ Geloof/ Persoonlijke relaties/ Veerkracht/ ED).  ISBN 978-94-0224-164-8. 
Zie ook: www.boekscout.nl  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 174 pagina’s waarin Natasja vertelt over haar moeilijke jeugd, de 
tegenslagen in haar leven, haar grote liefde en hoe haar hart breekt. Dankzij het 
geloof kan zij, ondanks alles, toch telkens haar kracht terugvinden.  
 
“Het is 2010. Ik sta stil bij alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven en zie het niet 
meer zitten. Het is het moment dat ik mij wil verliezen in mijn ellende. In plaats 
daarvan pak ik mijn pen op en start met een lang verwerkingsproces. Woord na 
woord, hoofdstuk na hoofdstuk besef ik mij: God was al die tijd bij me...  
 
Natasja heeft een moeilijke jeugd op Curaçao. Ze is slachtoffer van misbruik, raakt 
depressief en komt zo in de onderwereld op het eiland terecht. In Mijn gebroken hart 
in Gods handen vertelt ze over de ingrijpende gebeurtenissen in haar leven en hoe ze 
ondanks alle tegenslag toch moed vat uit de liefde van God die ze voelt.” - 
Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
“Natasja Brigitha Attaf werd op 18 maart 1972 geboren in Nederland (Amsterdam). 
Ze is de moeder van vier kinderen waarvan een haar pleegdochter is. Toen Attaf het 
leven niet meer zag zitten, vertelde haar moeder dat alles in het leven mogelijk is voor 
wie gelooft. Attaf spendeerde het merendeel van haar jeugd op Curaçao. Haar leven is 
nooit makkelijk geweest, maar toch heeft ze haar kracht kunnen vinden in haar geloof 
in Jezus.” – www.boekscout.nl  
 
Natasja komt zelf uit een gezin met nog één broer. Daarnaast was Natasja onderdeel 
van een tweeling, maar de ander heeft het helaas niet overleefd. Al vanaf haar 4e jaar 
loopt Natasja tegen traumatische gebeurtenissen aan, waaronder verkrachting. Door 
haar leven heen zijn er nog veel tegenslagen, waarin het geloof steeds weer een steun 
is.  
 
Wat viel op: 
Uitgebreid levensverhaal waar de kracht die Natasja haalt uit het geloof duidelijk in 
naar voren komt.  
  
Citaten: 
Blz. 8: “De dag begon met lekker warm, tropisch weer, met bijna veertig graden. 
Voor mijn broer en mij een hele avontuurlijke tijd. Samen met het hele gezin gingen 
wij elk weekend naar de stranden van Bandabouw. Dit waren hele leuke tijden, waar 
mijn broer meer plezier aan had dan ik, omdat ik nog te klein was om te onthouden 
en te begrijpen dat wij pas nog een broer en zus bij het gezin hadden gekregen.. 
Ongeveer een jaar later begon de stormachtige ellende. Ik was toen amper vier jaar 
oud en tot dan toe was het elke dag een blije, zonnige dag voor mij. Waarvan ik in alle 
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onschuld kon genieten. Helaas was deze dag het begin van een lange, pijnlijke en 
traumatische levensweg.” 
 

Blz. 45: “Op een dag kwam er een oude man op bezoek en koos mij uit om mee naar 
de slaapkamer te gaan. Ik moest mee. In de kamer aangekomen begon ik vreselijk te 
huilen en ik bleef maar zeggen dat deze man op mijn overleden vader leek en dat ik 
graag naar huis wilde. Toen is er een wonder gebeurd: deze man troostte mij alleen 
en beloofde mij met geen vinger aan te raken. We bleven alleen maar enige tijd in 
die kamer en toen mocht ik weer naar beneden. Dezelfde avond bleven we alleen 
achter. Mijn nicht, haar kinderen en ik. Drie dagen lang waren we zonder geld en 
zonder eten. Het enige wat we konden doen, was drinken van de koude kraan. Op de 
derde dag ging ik naar een patatzaak, vlakbij, en ik bedelde om een zak friet. Die 
bracht ik snel  naar mijn  nicht en haar kinderen, maar toen ben ik gevlucht. Deze 
jongens hebben me tot op de dag van vandaag nooit meer gezien.” 
 
Blz. 95: “Dan hadden wij ruzie met woorden die ons als het ware echt afbraken. 
Gelukkig laat God nooit alleen. We baden ervoor en de voorganger en vrouw 
hielpen ons zo vaak met raad en daad. Toch liep het steeds mis. De duivel wilde 
ons geen kans van slagen geven, ons geloofsleven was er natuurlijk een van bergen 
en dalen. Overwinning en falen. Verdriet en geluk. 
Er was wel altijd hoop dat het zeker goed kwam met ons.” 
 
Blz. 137: “Op een dag werd ik gebeld door voorganger S. hij was de nieuwe 
voorganger van onze gemeente geworden, de derde voorganger binnen die kerk. Van 
mijn moeder had ik al te horen gekregen dat hij een hele lieve man was, samen met 
zijn Antilliaanse vrouw en twee kinderen. In het gesprek zei hij tegen mij dat hij mij 
graag een keer persoonlijk wilde spreken, omdat hij van alles had gehoord over mijn 
situatie maar dat hij het ook graag van mijn kant zou willen horen. Wij maakten een 
afspraak bij mijn moeder thuis, waar hij samen met zijn vrouw kwam praten. 
Voorganger S. en zijn vrouw zeiden vanaf het begin, dat ze het niet goed hadden 
gedaan met mij. Wat de vorige voorganger nooit had moeten doen, was mij als het 
ware dwingen om te scheiden van mijn man. Zij vonden mijn situatie heel erg en ik 
zei ook eerlijk dat ik nu helemaal wel in de war was. Toch keken deze voorganger S. 
en zijn vrouw mij aan met bewogenheid en zeiden dat zij zich verheugden op mijn 
terugkomst naar de kerk. Ik mocht dus naar de kerk gaan, maar ik besloot om pas op 
de trouwdag van een lieve zuster van mij weer naar de kerk te gaan.” 
 
Extra’s/Recensies: 
Natasja is te vinden op YouTube, waar zij onder andere zelf gezongen liedjes 
gerelateerd aan het geloof heeft staan: 
https://www.youtube.com/channel/UC1I0Op2sWqEJQ9G8xF1kdFA  
 
Tevens is Natasja Attaf te vinden op Facebook: 
https://www.facebook.com/natasja.attaf  
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