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Soort Boek/Stijl: Ervaringsverhaal van Nia Wyn over de eerste 7 jaar samenleven
met zoontje Joe, die met een hersenletsel geboren werd. De stijl is heel dicht bij haar
beleving. Nia neemt je mee in haar gevoelswereld. Ze knipt zinnen op regels af en
beschrijft veel observaties van haarzelf op hoe de omgeving reageert . Dat maakt dat
je je nog meer kunt inleven in haar persoonlijke ervaringen. Nergens gaat ze echt
gedetailleerd in op dialogen of beschrijft ze goede of slechte contacten met
hulpverleners in de spreekkamer of elders. Ze beschrijft wat het met haar deed en hoe
ze zag dat haar zoon erop reageerde. Helder en makkelijk leesbaar, soms bijna
poëtisch door de korte afgebroken zinnen.

Over de schrijfster: NiaWyn werkte als journaliste o.a. voor diverse kranten in
Wales en Londen. Ze kreeg samen met vriend Alex in 1998 een zoon, Joe, die
hersenletsel heeft. Nia woont, nu zonder Alex, met Joe in Cardiff. Ze geeft ook
lezingen over kinderen met hersenletsel, op scholen, universiteiten en bij stichtingen.

Korte beschrijving: Nia beschrijft de eerste zeven jaren uit het leven van Joe. Joe
wordt twee weken te vroeg geboren met de maximale Apgar-score. Hij ziet er goed uit
en er lijkt niets aan de hand te zijn. Na een paar weken beginnen Nia en Alex zich
echter zorgen te maken en uiteindelijk de artsen ook. Na onderzoek blijkt dat Joe een
ernstige hersenbeschadiging heeft. Zijn hersenen krijgen boodschappen niet goed
door en de artsen zeggen dat hij nooit zal kunnen zien, spreken, horen of lopen. Nia
beschrijft hun verdriet, hoe hun leven verandert, hoe de omgeving reageert, hun
relatie onder druk komt te staan en reacties van hulpverleners. Maar vooral ook
beschrijft ze met hoeveel geduld en liefde ze dag en nacht met Joe bezig is en met
hoeveel inzet en iedere keer weer nieuwe hoop ze achter therapieën aangaan die ze
wel en ook niet zien zitten. En Joe blijkt toch veel meer te kunnen dan de dokters ooit
hadden verwacht: hij kan dingen zien en horen, heeft een goede intelligentie en gaat
op 7-jarige leeftijd naar de basisschool.

Wat viel op: De schrijfstijl waardoor je meegaat in de ervaring van de schrijfster. In
het begin van het boek dacht ik: ‘kun je dat wel volhouden?’, maar ik heb het boek in
één keer uitgelezen. De eenzaamheid die Nia en Alex in therapieland ervoeren en die
je door haar stijl van zo dichtbij meekrijgt. Hun doorzettingsvermogen als het gaat
om therapieën uitvoeren en uitwerken en de impact op hun levens. De
onvoorwaardelijke liefde van Nia voor haar kind.

Citaten: Pag. 69: “Soms zie ik mezelf in hen. Soms zie ik mezelf terugstaren,
en vraag ik me af hoe het zover is gekomen dat ik in oorlog ben met mijn wereld.
Af en toe zie ik mezelf in etalageruiten, heimelijk zijn onbeholpen lichaam
verschikkend op mijn heup, mijn houding aanpassend zodat zijn hoofdje meer
rechtop lijkt op mijn arm. Zelfs ik voel me niet op mijn gemak in zijn aanwezigheid.
De maatschappij scheidt ons. Ze lijkt kwetsbaren te vrezen.”
Pag. 150: ”… Tussen de bedrijven door, zijn rolstoel en zijn speciale fiets en looprek,
raken we eraan gewend dat we bekijks hebben, en genieten met volle teugen van onze
zekere mate van beroemdheid. Tussen de bedrijven door, de gratis snoepjes van Sam
en het geld dat de parkeerwachter hem elke keer in het voorbijgaan geeft, leer ik om
alle blijken van medeleven desondanks te zien als blijken van vriendelijkheid.
En tussen de bedrijven door, tussen de sterren en de maan en de zee en de lucht, en



de duizenden gezichten en plaatsen die voorbijtrekken, weet ik dat ik de ober nooit
zal vergeten die tijd had om te wachten en te wachten, in dat drukke restaurant in
Cardiff Bay, totdat Joe zijn woorden had gevonden, zonder hem ook maar één keer
aan te sporen, of zelfs maar in mijn richting te kijken…..”

Recensie: Daily Mail (van de achterflap): 'Een hartverscheurende, prachtig
geschreven autobiografie.'
PublishersWeekly (van de achterflap): 'Intens ontroerend en door en door
inspirerend.'
http://www.bbc.co.uk/fivelive/entertainment/mayosbookpanel/month/oct2007/
”Through her intimate day by day musings, the book explores the impact of the
tragedy on her home life, love life, friendships and connection to the world, as the
most extraordinary relationship unfolds between them. This book will challenge your
heart and change your views.”


