
Denise Lambrichs: Met al mijn kleuren naar het beloofde land - Mijn dagboek over 

kleurverlies door angsten en een eetstoornis, Uitgeverij Boekscout, Soest 2021, ISBN: 

9789464311570 (Anorexia Nervosa, Angst, Emoties, ED)  
  

Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Ik pakte een leeg boek en begon met schrijven. Ik moest het ergens kwijt. De woorden 

die mening gaven aan nare gevoelens, moesten ergens een ruimte mogen innemen. Ook 

begon ik te schrijven met de gedachte dit later nodig te hebben. Want wat als er op de 

rode loper gevraagd werd hoe mijn carrière begon? Ik moest het in detail weten te 

vertellen! 

Ik ging er ook vanuit dat ik voornamelijk zou gaan schrijven over musicals, ballet en 

feestjes. 

Maar het is allemaal wat anders gelopen, maar dat lees je vanzelf wel. 

 

Welkom in mijn dagboek. 
 

Over de auteur:  

Denise Lambrichs is een jonge vrouw van net twintig jaar. Ze woont samen met haar 

ouders in Nuth. Michelle haar zus woont in Heerlen. De behoefte om dagboeken bij te 

houden was er al vroeg. In de basisschooltijd hield ze namelijk al vele schriftjes en 

dagboeken bij. Ook schreef ze kinderboeken en toneel scripts toen ze zelf nog een kind 

was, maar wil graag haar debuut als schrijfster maken met een biografie. 

 

Inzien: 

‘’ Dinsdag 5 juni 2018  
Is het normaal dat het voelt alsof je leeft voor niks? Behalve het enige doel: niet eten en 
dun genoeg zijn en verder niks. Waarom gooi ik plannen opzij puur zodat ik onder eten 
uitkom? Waarom sluit ik mezelf op in mijn kamer? Extra treinen reizen om laat thuis te 
zijn? Zodat ik alleen eet wanneer nodig en dat is mijn leven. Ik vind het fijn alleen want 
niemand doet me pijn en het is rustig. Wel voelt alles koud: het leven... mijn lichaam. 
Behalve mijn tranen... die zijn warm.’’  
 

Inkijk via https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11408   

 

Extra/Recensies:  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11408  
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