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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Gedichten. Covertekst: ‘‘Te veel aan mijn hoofd’ is een persoonlijk verslag van het 
ingewikkelde proces van volwassen worden met lichamelijke en verstandelijke 
beperkingen. Te veel om een ‘normaal’ leven te leiden, te weinig om dat niet te beseffen. 
Word deelgenoot van ervaringen die Sanne opdoet als jong volwassene met een 
stofwisselingsziekte. Hoe gaat ze om met te veel prikkels? Hoe zoekt ze naar een 
evenwicht in zelfstandig zijn en hulp ontvangen? Een ontroerend portret van Sanne, die 
de uitdagingen met humor, lef en doorzettingsvermogen doorstaat.’ 
 
Over de schrijfster: 
Covertekst: ‘Toen Sanne van den Engel (1986) twee jaar oud was, werd er ontdekt dat zij 
een stofwisselingsziekte heeft. Daardoor liep ze een groei- en ontwikkelingsachterstand 
op. Hoe word je volwassen met zulke beperkingen? Hoe kunnen mensen helpen? Sanne 
schreef dit boek voor mensen die haar, of mensen zoals zij, willen helpen.’ 
 
Inzien: 
Pag.25: Stage 
 
Ik liep stage bij een dierenspeciaalzaak. 
Ik moest zakken met dierenvoer dichtmaken, 
hokken van dieren schoonmaken 
en bij de kassa helpen. 
 
De mensen die daar werkten 
waren sneller met werken dan ik. 
Een keer ging ik een hok stofzuigen. 
De baas zei: "Je weet toch dat je niet mag stofzuigen als er klanten zijn?" 
Maar dat wist ik niet. 
Ik dacht: als een klant iets wil vragen, dan kan dat toch? 
De baas was geïrriteerd. 
 
Mijn baas mopperde over mij bij mijn stagebegeleider. 
Mijn stagebegeleider begreep dat ik er niet meer naartoe wilde. 
Toch heb ik mijn stage afgemaakt. 
Alleen de laatste dag waren ze aardig. 
 
Nu denk ik: 
ik werk en denk langzamer dan andere mensen. 
Ik had meer begeleiding nodig. 
Die keer merkte ik het voor het eerst: 
misschien kan ik geen gewoon werk doen. 
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Pag. 58  Stoeltjes voor oma 
 
Op de zorgboerderij is een creatieve plek. Daar werk ik ook. 
Creatief houdt in dat je bijvoorbeeld een stoeltje koopt 
en dat je het helemaal opknapt. 
 
Mijn oma had 2 stoeltjes besteld. 
Ik had die 2 stoeltjes opgeknapt en beschilderd. 
Het eindresultaat vond ik heel lelijk, 
maar iedereen vond de stoeltjes mooi. 
Ik dacht: hoe kan ik zoiets aan mijn oma geven? 
 
Mijn oma vond het prachtig. 
 


