
Carla Kwakkel: Ik ben Janne wel, Uitgeverij Scholten, Zwolle, 2018, ISBN: 978 90 
79859832 (Syndroom van Down, Emoties, Positief Denken, ED) 
 
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: 

Carla Kwakkel is getrouwd, moeder van twee zoons en een Down dochter en oma van 
een geweldige kleinzoon. Taal is haar passie. Vertalen ook… ‘Kruipen in de woorden van 
de schrijver’ noemt ze dat. Sinds 2000 heeft ze een zestigtal boeken en studies vertaald 
van christelijke uitgevers en organisaties, maar nu heeft ze de sprong gewaagd en zelf 
een boek geschreven over haar bijzondere dochter Janne met daarin ook Janne’s 
hilarische, ontroerende en treffende uitspraken die zij door de jaren heeft verzameld. 
 
Het is een verhaal van een puur mens zonder dubbele agenda. Janne weet mensen te 
raken zonder dat ze het zelf in de gaten heeft. (via Scholtenuitgeverij.nl) 
 
Extra/Recensies: 
Ik ben Janne wel filmpje → https://www.youtube.com/watch?v=9xqjkmqwjkQ  
 
https://www.hebban.nl/boek/ik-ben-janne-wel-carla-kwakkel  
 
https://www.nporadio5.nl/gemist/audio/357291/ik-ben-uitgekiest  
 
https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/120154/carla-kwakkel-schrijft-vrolijk-
boek-met-een-serieuze-ondertoon-over-downdochter  
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