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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Het hebben van een zorgenkind is als koorddansen 

tussen lachen en huilen 

tussen hoop en wanhoop 

tussen stiekem dromen en plots verwonderd zijn 

tussen idealen bijstellen en andere kleine dromen waarmaken. 

Frauke 

 

Wanneer een zorgenkind in je gezin wordt geboren, staat je hele leven op zijn kop. Je 

zekerheden veranderen in grote vraagtekens. Krampachtig ga je op zoek naar 

antwoorden. Voor sommige ‘technische’ vragen kun je terecht bij specialisten, maar wat 

bij dat alles ontbreekt is de ervaringsdeskundigheid van ‘zorgouders’. 

 

Zorgenmeisje is het aangrijpende verhaal van Frauke en Marie, van een buitengewoon 

gewoon gezin op hun levenstocht. Het is een hoopvol verhaal, want gaandeweg leren ze 

nieuwe vriendschappen koesteren, gedeelde zorg omarmen en elke kleine stap op 

applaus onthalen. Ze vinden telkens weer een nieuw evenwicht. Ze varen mee op de 

golven van hun zorgenmeisje, ‘want als ze lacht... breekt de hele hemel open’. 

 

Over de auteur: 

Frauke Cosaert is getrouwd met Pieter en trotse moeder van Gust, Marie en Miel. Ze 

werkte als thuisbegeleidster voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, tot duidelijk 

werd dat ze zelf een ‘zorggezin’ had. Ze is verbonden aan Magenta, KU Leuven, waar ze 

meerdere keren per jaar workshops geeft over het ‘managen’ van een zorggezin en werkt 

momenteel in de sociale sector. 

 

Inzien: 

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

4634688  

 

Extra/ Recensies: 

 

Sociaal.net| Verhaal| In lockdown met ons zorgenmeisje 

 

Het boek gaf mij een inkijk in de buitengewone wereld van Marie. Als je geen 
zorgenkinderen hebt, is die wereld toch iets onbekends en al zeker de hele 

administratieve mallemolen waar je vaak in terecht komt. Ik hou van de oprechte en 
kwetsbare schrijfwijze van de auteur, ze omschrijft alles zoals het echt is, de 

gevoelens bloot en rauw zoals ze zijn: soms heel intens mooi, soms heel verdrietig en 
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hard. Je komt als mantelzorger voor heel wat uitdagingen te staan en ik heb daar 
door het lezen van dit boek nog meer bewondering voor gekregen! Een aanrader! 
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