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Over het boek: 

Op het moment dat haar man te horen krijgt dat hij opgegeven is, krijgt het leven van 

Sabine Eijsenring een totaal andere wending. In haar dagboek schrijft zij over haar 

angsten, gevoelens en verwachtingen. Een aantal fragmenten uit dit dagboek zijn de 

basis voor dit boek geworden. Als de dood opeens zo dicht bij je staat, valt alle 

veiligheid van het leven weg. Het loslaten van een geliefde betekent niet alleen maar 

rouwen en verdriet hebben. Op indringende wijze schrijft zij over het proces van 

loskomen en doorgaan. De pijn, maar vooral ook de liefde voor haar man én voor 

haar eigen leven maakt Weg bijzonder. 

Over de auteur: 

Voor haar tiende verjaardag krijgt Sabine Eijsenring (1957) haar eerste dagboek. Er 

volgen nog velen. Schrijven wordt voor haar steeds meer een manier om gedachten 

onder woorden te brengen en ervaringen een plek te geven. Ook bij een aantal 

opleidingen die zij gevolgd heeft, onder andere de docentenopleiding dramatische 

vorming en de opleiding voor stervensbegeleiding aan de Hogeschool voor 

Geesteswetenschappen, wordt schrijven gebruikt als een manier om 

(on)mogelijkheden te ontdekken en om ruimte te maken voor nieuwe groeiprocessen. 

Sinds 1982 werkt zij met veel enthousiasme in het speciaal voortgezet onderwijs als 

vakleerkracht sociale vaardigheid en drama. Door het werken met jongeren met 

communicatieproblemen heeft de non-verbale communicatie tussen mensen haar 

belangstelling.  

Inzien: 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9829 

Recensies/Extra: 

‘’Zeven jaar geleden veranderde het leven van Sabine Eijsenring volledig. Haar man 

kreeg te horen dat hij alvleesklierkanker had, in een vergevorderd stadium. Zestien 

dagen na dit slechtnieuwsgesprek overleed hij.’’ Fragment uit interview met Sabine 

Eijsenring. Lees het gehele interview hier. 

  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9829
https://mijnmonumentjes.nl/schrijven-over-je-leven/interview-met-sabine-eijsenring/

