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Soort boek/Ziekte/Stijl: 

Rasika wordt geboren in Sri Lanka. Al heel jong overlijdt haar moeder. Rasika wordt als 

schuldige aangewezen. Haar vader laat zijn haat voor haar duidelijk merken. 

 

Opgesloten, bijna verdronken, geslagen, misbruikt… Dit is haar leven tot ze bijna vijf 

jaar is. Dan verandert alles… ze wordt geadopteerd en gaat verhuizen naar Nederland. 

Hier krijgt ze een mooi huis, een opleiding, een liefdevolle vader en moeder. Tenminste 

zo lijkt het voor de buitenwereld. Binnen het gezin is echter de dominante moeder de 

baas over alles en iedereen. Rasika moet voldoen aan eisen en verwachtingen die niet 

haalbaar zijn. En zakt weg in een diepe put van depressie die jaren duurt. Dan komt 

Jezus in haar leven. Hij geneest. Ondanks haar scepsis, pakt ze Zijn hand en laat zich 

omringen door Zijn liefde en warmte. 

 

Ze is nu zelf moeder en vastbesloten een liefdevolle ouder te zijn. Ze lijdt niet meer aan 

depressies of PTSS. Vrij van haar verleden heeft ze een hoopvolle toekomst gekregen. 

 

Over de auteur: 

Rasika Bos heeft een bewogen leven achter de rug. Op vijfjarige leeftijd is ze samen met 
een zusje uit Sri-Lanka geadopteerd. Haar nieuwe Nederlandse moeder was haar niet 
altijd liefdevol gezind. Een jarenlange depressie was het gevolg. Maar altijd bleek Jezus 
in haar leven aanwezig, ook voor ze wist van Zijn bestaan. Onder Zijn leiding heeft ze 
haar indringende levensverhaal opgeschreven. Ze mocht werken aan haar zelfbeeld en 
heeft door Zijn diepe liefde geleerd van zichzelf te houden. Ze heeft dit boek geschreven 
om te laten zien hoe groot God is en dat Zijn liefde geneest. Nu bereid ze zich samen met 
haar gezin voor op missiewerk in Sri-Lanka. (via Scholtenuitgeverij.nl) 
 
Extra/Recensies: 
https://scholtenuitgeverij.nl/boeken/curry-met-hagelslag/  
 
https://www.nporadio5.nl/eolive/gemist/audio/4191/2019-07-13-curry-met-hagelslag  
 
https://yworks.org/nl/us/  
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