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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Soms loopt het leven even niet zoals je wilt. Er gebeurt altijd wel iets waardoor het 

anders gaat. Vallen en weer opstaan! Het hoort er allemaal bij. Maar heel soms 

overkomt het je ook. Zo ook de donkere periode van depressie, die Leona volledig 

overviel. Vechten had geen zin. Schrijven! Heel veel schrijven samen met haar vader. 

Want dat was wat ze deed en wat ze nog steeds doet. Laat de verhalen hun werk doen. 

Meer is het niet... 

 

Over de auteur: 

Leona de Winter is lief, behulpzaam, een vechter en een doorzetter, alles behalve saai. 

Never a dull moment in her life. Ze heeft vier prachtige kinderen, een man, een huis, een 

tuin, een baan. Alles zoals het hoort. Maar ergens daar diep van binnen bruist het. Zit zij 

vol levenslust en energie waar ze bergen mee kan verzetten. Dit boek moest en zou er 

komen! En nu is het er gewoon! En hier gaat het niet bij blijven. 

 

Inzien: 

Ik praat zo vaak met je. Ik vraag je altijd nog om hulp en advies. Als ik mijn ogen sluit, 

zit ik soms bij je op de bank. Nee, ik denk dat je een hele oude, robuuste keukentafel zou 

hebben. Met allemaal verschillende stoelen. Waar iedereen zijn verhalen zou vertellen. 

Waar je raad zou hebben gegeven en tranen opgevangen. En waar hard met vuisten ge-

slagen zou zijn op die tafel. We zouden er beslissingen aan genomen hebben, hevige 

discussies hebben gehad en diepgaande gesprekken hebben gevoerd. En er ook zo 

vreselijk hard aan hebben gelachen. 

We zouden zoveel gelachen hebben om alles, pap! Maar ook nu, zo zonder jou, hoor ik je 

lachen. 

(https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10461) 

 

Extra/Recensies: 

 

De geboren Hellevoetse wilde haar depressie eerst niet erkennen. ,,Ik schaamde me 

ervoor. Het is toch een taboe om te zeggen dat het niet goed met je gaat.'' Dus zat ze 

regelmatig met klachten bij de huisarts. ,,Ik bedacht dat het door mijn drukke gezin 

kwam, door mijn menstruatie, door het verwerken van de erge ziekte van mijn zoon 

die leukemie heeft gehad. Ik dacht heus wel eens aan depressie, maar ik schoof het 

telkens voor me uit. Tot het op een dag zo erg was, dat de dokter zei: 'Leoon, het is 

gewoon een depressie. Leg je erbij neer'.'' Het was moeilijk, maar Leona luisterde naar 

het advies. 
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