
Wendy Joosen: ‘Fien kan niet goed zien’ Het dagboek van Fien. Uitgeverij Boekscout, 

Soest 2021. ISBN 9789464310986 (Blind/Slechtziend/Informatief/PO/AG) Zie ook 
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Soort boek/ziekte stijl: 

Faction. Dagboek van een slechtziend meisje Fien, bijgehouden over een periode van 

een jaar. Dit boek is geschreven door een moeder met een slechtziende dochter en  

echtgenote, op basis van echte en fictieve ervaringen.  

In het boek krijgt het slechtziende meisje Fien een dagboek van Sinterklaas. Maar 

daar kan ze niet in schrijven door haar slechtziendheid. Haar vader stelt voor om een 

dagboek te typen met de computer. Dat doet Fien en zo wordt gedurende een jaar 

beschreven hoe ze haar leven met slechtziendheid, samen met familie en omgeving 

(onder andere school), vorm geeft. 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6496  ‘Fien is een vrolijk, 

nieuwsgierig en lief kleutertje. Zij heeft een papa, mama, broer en een hond. Fien is 

gewoon Fien, maar ze kan niet zo goed zien. We nemen een kijkje in haar leven. Zo 
gaat ze onder andere op vakantie, voor het eerst naar school en naar de oogarts. Maar 

hoe werkt dat wanneer je slechtziend bent? Kun je dan wel gewoon alles? Wie is 

Fien? Wat doet Fien? Hoe doet Fien dat? In dit boek worden korte verhalen 

afgewisseld met gedichten.’  

 

Over de schrijfster:  

Zie ook: https://nl.linkedin.com/in/wendie-joosen-6a503318  

Boekscout.nl: ‘ "Als moeder van twee dochters waarvan één ernstig slechtziend, net 

als mijn man, was de keuze al snel gemaakt voor een onderwerp van mijn boek. Ik 

hou van creatief bezig zijn en vind het erg fijn om dat met dit onderwerp te 

combineren. Ik ben geen professional hierin, maar ik ben een mama. Dit boek schrijf 

ik speciaal voor jullie. Neem een kijkje in de wereld van een klein meisje met een 

visuele beperking."’ 

Wat viel op:  

Er staan in dit boek vele oplossingen die Fien gebruikt om met haar slechtziendheid 

te leven. Daarnaast wordt ingegaan op beperkingen waar Fien mee leeft door haar 

slechtziendheid. Het boek vertelt hoe Fien dat doet, wat goed en fout gaat. Dat alles 

vanuit het perspectief en de leefwereld van Fien in begrijpelijke taal. Zo krijgen we 

een beeld van een meisje dat veel gewone meisjesdingen doet, soms met 

aanpassingen, en soms kan het (nog) niet. 

Citaten: 

Pag.40: ‘Ik weet dat kinderen wel vaker staren. ….Dat volwassenen ook staren, dat 

had ik nooit geweten. 

“Laat je hierdoor niet uit het veld slaan Fien”, zei mama terwijl ze  haar gordel dicht 

klikte en de motor van de auto startte. 

“Dit zal vast vaker gebeuren, maar het hoort erbij denk ik.  Wat men vindt of denkt is 

http://www.boekscout.nl/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6496
https://nl.linkedin.com/in/wendie-joosen-6a503318


niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat jij en Stokmans samen veilig over straat 

kunnen.”’ 

Pag. 65: ‘Joris en ik besloten naar de speeltuin te gaan. Dat was erg leuk.’ 

Pag.96: ‘Vandaag kwam Zoë bij mij. We bakten echt zo veel!’ 

Pag. 146: ‘Zonder na te denken liep ik over de gang, en voor ik het wist lag ik languit. 

Een luide klap. … “O jee,” zei ze er achteraan, toen ze mij zag met achter mij een 

omvergevallen dweilemmer.’ 

Pag.231: ‘Vanavond heb ik mijn dagboek dat ik vorig jaar van Sinterklaas heb 

gekregen in mijn schoen gedaan. Ik heb er een brief bij gedaan.’  

Inzien:  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6496  

Recensies/Extra: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFx9KuP_CIE  

https://www.youtube.com/watch?v=QYAzg8XedLQ    
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