
Stephanie Kaars: ‘Brus en zus’ Samen bijzonder. Uitgeverij Licht, zie ook 
www.uitgeverij-licht.nl ISBN 97894090336343 (Aangeboren afwijkingen, Kind en 
ouders, Lichamelijke handicaps, Meervoudige Complexe Handicap (MCG),  
familieverhoudingen, ED /PO/AG) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
‘En zo werd in een jaar tijd dit omkeerboek geboren. Een verhaal met letterlijk en 
figuurlijk twee kanten. Want dat heeft elk verhaal toch?’ (pagina 8) 

Autobiografische omkeerboek dat Stephanie Kaars samen met haar kinderen, Sterre 
en Sietse  schreef. Het (voorlees)boek gaat over Niels (7) die een heel gewone jongen 
lijkt. Maar hij is een brus: broers en zussen van zorgintensieve kinderen worden 
‘brus’ genoemd. Ninte (11) lijkt een heel bijzonder meisje, want zij zit in een rolstoel. 
Maar Ninte, Niels en hun ouders vragen zich in het boek af wie er nu eigenlijk gewoon 
of bijzonder is, Niels of Ninte, of allebei, en waarom dan?  
Ze schrijven over dingen die Niels  en Ninte goed kunnen, en ook dingen die ze 
minder goed kunnen en voor-en nadelen van het leven van beide kinderen. 
Geïllustreerd met zwart-wit tekeningen van Eliane Busstra.  
 
Over de schrijfster:  
Stephanie Kaars (39) is journalist, schrijfster, spreekster en getrouwd met Mark (41). 
Zij hebben twee kinderen. Sterre (12) die vanwege lichamelijke beperkingen (door 
cerebrale parese) nog niet loopt en haar schoolwerk – ze zit in groep 7 – maakt met 
behulp van een spraakcomputer die ze met haar ogen bedient (eyetracking). En Sietse 
(8) die in groep 4 zit. 
 Stephanie Kaars schreef  eerder onder andere twee boeken over Sterre: Gefeliciteerd, 
het is een gehandicapt kindje en Sterre zingt haar eigen lied. Daarnaast schrijft zij 
columns voor tijdschriften, interviews, reportages en rubrieken. Zie ook: 
https://stephanieschrijft.nl/stephanie/  

Wat viel op:  
Een mooi vormgegeven omdraaiboek met verschillende perspectieven op het leven 
van een meisje met een zichtbare handicap en haar broer die dat niet heeft. Er komen 
onderwerpen aan bod waar broer en zus mee te maken hebben. Vooroordelen over 
anders zijn, houden van, wat een leven de moeite waard maakt, en nog veel meer. 
Grote meerwaarde is, dat het boek autobiografisch is.  
 
Citaten:  
Pag. 14 (Sterre): ‘Niels kan zogenaamd alles, maar hij durft veel minder dan Ninte.’ 
 
Pag. 14 (Sietse): “‘ Ninte heeft geen sprieten in haar armen en benen!” riep Niels toen 
hij dit voor het eerst hoorde…. Nu weet hij al meer. Het gaat niet om sprieten maar 
om spieren.’ 
 
Pag.20: ‘Af en toe komt Niels op de school van zijn zus….Alle kinderen op Nintes 
school hebben een handicap of een chronische ziekte.’ 
 
Pag.22: “‘O lieve Ninte, ik hou zóveel van jou,” zei ze. “Die mevrouw heeft geen idee. 
Ze oordeelt over jou, denkt dat jouw leven niet de moeite waard is, terwijl ze jou niet 
kent. Ze weet niet dat jij met je computer kunt praten en al in groep 7 zit.”’ 

http://www.uitgeverij-licht.nl/
https://stephanieschrijft.nl/stephanie/


Inzien:  
 
 
Recensies/Extra: 
https://www.bol.com/nl/p/brus-en-
zus/9300000019452110/?Referrer=ADVNLPPcef266003ebc96aa0084ee0e1300110
4514&utm_source=1104514&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_c
ontent=txl  
 
https://stephanieschrijft.nl/brus-en-zus-in-vriendin-deze-week-staan-wij-in-
vriendin/  
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