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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Leven als in een rollercoaster... Adrianus is geboren in een deels migranten gezin 

(moeder was Ukraïense) met tien kinderen. Toen hij slechts 13 jaar was, verliet hij het 

ouderlijk huis en stond zonder opleiding en zonder echte bagage vanuit huis op eigen 

benen, dus met angst voor een onzekere toekomst. Maar hij stond ook klaar vol 

vechtlust. Hij zou toch wat maken van zijn leven. De liefde van zijn leven - Nel - 

ontmoette hij snel daarna. Hij was 17 en Nel (toen 14 jaar) is sindsdien altijd aan zijn 

zijde. Samen met haar was hij ondernemend. Hij zou laten zien dat hij de wereld 

aankon. Ook zonder kruiwagens van anderen en zonder opleiding. Hij bleek het 

creatieve brein en Nel deed de zakelijke kant. Ondernemen is soms helaas ook vallen... 

 

Over de auteur: 
Aryan is tot zijn tienerjaren opgegroeid met het uitzicht in armoede te moeten blijven 

leven. Veel te jong, zonder opleiding en zonder bagage vanuit huis stond hij op eigen 

benen. Hij mag zich gelukkig prijzen met hetgeen van hem is geworden. Dit heeft hij 

voornamelijk bereikt door zijn karakter, zijn trots en vechtlust. Hij zou wel laten zien dat 

je wel van een dubbeltje een kwartje kan maken. Hoe moeilijk dat ook is. Dat het leven 

zwaar was en is blijkt wel uit een verschrikkelijke gebeurtenissen in zijn leven. Het 

dieptepunt was wel het verlies van zijn dochtertje Ilse. Met een florerend bedrijf en een 

prachtige tweeling, sloeg het geluk van het ene op het andere moment om naar intens 

verdriet. Dat verdriet is er nog steeds. Het voelt aan als een diepe wond, die nooit meer 

heelt. De reactie van Aryan en zijn vrouw op dit drama was veel liefde geven aan hun 

andere dochter van de tweeling, Kimberley, maar vooral ook werken, werken werken. 

Zeven dagen in de week 24 uur per etmaal aandacht voor het bedrijf. Het kon eigenlijk 

niet uitblijven, een burn-out volgde. Hij had signalen in de wind geslagen, omdat hij 

vooral wilde slagen. Hij moest en moest en moet... 

 

Voor meer over Aryan, klik hier. 

 

Inzien: 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9939 → inkijk  
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