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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

In 2013 krijgt Remko ALS. 

Hoe ga je verder als je leven zo overhoop wordt gegooid? 

Remko geeft niet op. Dat past niet bij wie hij is. 

Wát, als dromen niet meer uitkomen? 

Remko brengt nieuwe dromen de wereld in. Eén daarvan is dit boek. 

Drie redenen heeft Remko om dit boek te schrijven. 

 

Allereerst wil hij voor zijn zoon Dean de mogelijkheid creëren om zijn vader te leren 

kennen zoals hij was voordat hij ALS kreeg. 

Hem inspireren en waardevolle levenslessen mee geven. Hopelijk ontdekt hij ook 

raakvlakken. 

De tweede reden is dat hij zijn levensverhaal niet verloren wil laten gaan. Met een boek 

blijf je bestaan. 

Tenslotte geeft hij je een inkijkje in zijn leven met deze zwaar invaliderende ziekte. Het 

zal je maar gebeuren. 

 

Al is de ziekte zwaar, een ontmoeting met Remko is dat nooit. 

De keren dat ik hem bezoek in Budel-dorplein zie ik pretlichtjes in zijn ogen. Die zijn er 

nog steeds. 

Ik zie kracht, humor en visie. Een man die zijn dromen aanpast aan de realiteit. Die 

nooit opgeeft. 

 

Grote bewondering heb ik voor hoe hij zich hierdoor heen slaat. Hoe hij van een druk 

persoon iemand geworden is die (in zijn eigen woorden) 'niks meer kan' en daarmee 

dealt. "Ik denk niet in pech. Het is wat het is." 

 

Ik vind het geweldig om samen met hem zijn verhaal in de wereld te brengen en ben 

dankbaar dat ik een stukje mee mocht lopen in het leven van Remko Hofs. 

 

Een mooie, inspirerende man. 

-Simone Hartman 

 

Over de auteur: 

Simone Hartman is schrijver van levensverhalen. Meer info op 

https://terugnaarwiejebent.nl/ 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012

9902499  

https://terugnaarwiejebent.nl/
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000129902499
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000129902499


 

 

Extra/Recensies: 

ED.nl| Na schrijven ‘ALS-boek’ is Mont Ventoux het volgende doel voor Remko 

 

 

https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/na-schrijven-als-boek-is-mont-ventoux-het-volgende-doel-voor-remko~a8cb3c93/

