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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Het verhaal van VIPE samengevat in een boek: “Met je handen in het haar en hoe je 

loslaat”. 

 

Wat begon met de persoonlijke woede en onmacht van Peggy is uitgegroeid tot een 

prachtig initiatief dat gaat over samenwerken en verbinden. Stichting VIPE is een mooi 

voorbeeld van hoe je negatieve ervaringen kunt ombuigen naar positieve actie, hoe je op 

basis van verbinden en vertrouwen iets moois kunt creëren. 

 

Peggy vertelt er in het boek openhartig over. Ook vrijwilligers en helpers van het eerste 

uur vertellen waarom ze graag betrokken zijn bij VIPE. 

 

Met dit boek willen we mensen inspireren om van betekenis te zijn voor anderen. Daar 

word je namelijk gelukkig van. 

 

Over de auteur: 
Peggy van de Vijfeijken stelt zich voor op de site www.vipepruiken.nl: 

 

Ik ben Peggy van de Vijfeijken-Verlijsdonk. Ik ben medeoprichter van stichting VIPE. Ik 

ben vanaf mijn 16e gaan werken in de kapsalon, vervolgens heb ik 6 jaar als docent 

gewerkt bij ROC Eindhoven. Sinds 2018 ben ik parttime werkzaam aan het Summa 

College als docent en ik werk parttime in de kapsalon. (...) In 2008 werd mijn gezin voor 

de eerste keer geconfronteerd met kanker. Mijn vader werd ziek en een jaar later stierf 

hij. In 2011 kreeg mijn zusje borstkanker met alle operaties, chemo’s, bestralingen, 

reconstructies en medicatie vandien. En in 2013 werd bij mijn moeder de diagnose 

kanker vastgesteld. Drie maanden later stierf zij. Toen was voor voor mij de maat vol! Ik 

stop met boos zijn, ik ga het omzetten in actie!  

 

Klik hier voor meer. 

 

 

Extra/Recensies: 

 

ED| Peggy van de Vijfeijken uit Helmond is Brabander van het Jaar 

 

Youtube Kanaal stichting VIPE 

 

Recensies op www.vipepruiken.nl :  

‘’Ik heb het boek in één keer uitgelezen. Vooral het verhaal van Peggy is mij bijgebleven. 

Als je het leest zie je het haar vertellen. Peggy pakt je met haar verhaal. Recht voor zijn 

http://www.vipepruiken.nl/
https://vipepruiken.nl/peggy-van-de-vijfeijken/
https://www.ed.nl/helmond/peggy-van-de-vijfeijken-uit-helmond-is-brabander-van-het-jaar~a259e0a0/?referrer=https://www.google.com/
https://www.youtube.com/channel/UCR00I54Ysyavbctz_NZJNig
http://www.vipepruiken.nl/


raap, eerlijk, ontroerend maar ook humorvol. VIPE verdient dit boek! Veel succes voor 

iedereen die bij dit prachtige initiatief is betrokken.’’  

 

‘’Een aangrijpend, maar positief boek over ellende, boosheid en omdenken! Vooral dat 

laatste maakt het boek interessant en typeert de stichting. Een boek waaruit iedereen op 

zijn of haar manier een wijze les kan halen. Natuurlijk uit het verhaal van Peggy, maar 

ook uit de verhalen van de betrokkenen. Niemand gun ik de situaties van Peggy en 

betrokkenen, iedereen gun ik hun kracht! Wil je weten wat ik bedoel? Koop het boek en 

lees ;)’’ 

 

 

 


