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Soort boek/Stijl: Verhalen op basis van interviews van 10 jongeren tussen 13 en 18
jaar met een ongewoon levenspad, waaronder jeugdigen met een psychische of
lichamelijke ziekte. Goed geschreven voor een publiek van 13+ en geïllustreerd met
zwart wit tekeningen door Ann Kestens.

Over de schrijfster: Bettie Elias woont in Hasselt, in Belgisch-Limburg. Ze is
directielid bij een strategisch adviesbureau en heeft vier kinderen en één kleinzoon.
Ze kreeg zin in schrijven toen ze haar eigen kinderen begon voor te lezen en schreef
verschillende kinderboeken. Ze gaan over dingen die kinderen zelf mee kunnen
maken.

Korte samenvatting: Dit boek bevat 10 verhalen over jongeren van 13 tot 18 jaar.
Ze maken zeer verschillende dingen mee en vertellen hoe dat is, waar ze moeite mee
hebben en hoe ze ermee proberen om te gaan. De verhalen gaan over geboren worden
met autisme (Heleen, 17), botkanker krijgen (Laura, 19), verslaafd raken aan drugs
(Bart, 18), gepest worden of leven in armoede (Ashka, 17).We lezen ook over moeten
vluchten uit hun geboorteland (Barialai, 17), jong zwanger worden (Wendy, 18),
zelfmoord pogen te plegen (Aida, 17), of gedeeltelijk opgroeien in een tehuis (Daniel,
15) en Gino, 15) of een schippersinternaat (Iris, 13). Ze vertellen openhartig over de
moeilijkheden die ze proberen te overwinnen op zoek naar een nieuw evenwicht in
hun leven.

Wat viel op: Natuurlijk is het moedig van de hoofdpersonen in dit boek om deze
verhalen te vertellen. En natuurlijk zijn er verschillen afhankelijk van wat deze
jongeren meemaken, en maken ze indruk omdat ze zo jong veel mee moeten maken.
Maar dit soort boeken waarin meerdere verhalen gebundeld worden zijn ook
bruggenbouwers. Omdat lezers niet alleen steun vinden bij een specifiek verhaal
omdat zij iets vergelijkbaars meemaken, maar ook omdat ze binnen een totaal ander
verhaal iets kunnen herkennen. En dan overstijgt een ervaring een bepaalde situatie,
kunnen mensen met verschillende ervaringen elkaar begrijpen en steun leveren,
omdat ze bijvoorbeeld een emotie herkennen.

Citaten: Pag. 38-39: ‘‘Ik vind het heel moeilijk om te omschrijven wat autisme voor
mij betekent. (…) Maar ik ben in elk geval geen kernautist. Dat zijn mensen die heel
extreem reageren op bepaalde situaties, bijvoorbeeld als er iets niet klopt. (…) Zo ben
ik niet. Ik ben wel slecht in zelfstandigheid en ik vind het heel moeilijk om met
vreemde mensen om te gaan. Naar de slager of de bakker gaan is een hel. Mijn hoofd
staat meestal op ontploffen van de flitsende gedachten.(…) Naar de supermarkt gaan,
daarentegen, vind ik totaal geen probleem.’’
Pag. 60: ’‘Ik denk dat ik voor negentig procent uit mijn depressie ben. Binnenkort ga
ik psychologie studeren aan de universiteit van Brussel. Ik zou een betere psycholoog
willen zijn, niet zoals sommigen die mij behandeld hebben. Veel psychologen stellen
je typevragen, alsof iedereen die een depressie heeft hetzelfde is.’’
Pag. 78-79: ‘‘Ik wil beschouwd worden als een normaal meisje en niet als dat meisje
dat kanker gehad heeft. Misschien vertel ik het nog wel eens, maar nu niet. Ik ben blij
dat ik van school veranderd ben, het is een nieuw begin. Met mijn vrienden van
vroeger heb ik niet veel contact meer. Mijn nieuwe vrienden herinneren mij minder



aan vroeger. Dat is goed.’’

Recensie: Hannelore Rubie NBD|Biblion recensie: ’In deze kleine, handzame
paperback vertellen tien jonge mensen hun levensverhaal. Een levensverhaal dat
velen alleen uit boeken en van de televisie zullen kennen: in een pleeggezin wonen,
autistisch zijn, zo depressief zijn dat je een zelfmoordpoging onderneemt, in armoede
op moeten groeien en een jaar van chemokuren achter de rug hebben. Tien jonge
mensen in de leeftijd van dertien tot achttien jaar vertellen hun verhaal op een
eenvoudige manier, in hun eigen taal, zonder literaire opsmuk. Dit geeft aan de ene
kant een gevoel dat het iedereen kan overkomen; aan de andere kant blijft het op
'mijn geheim-niveau'. Volle bladspiegel met goed leesbare letter. Bij ieder verhaal
staat een paginagrote tekening in zwart-wit; een gestileerde mensfiguur die het gevoel
van de verteller uitbeeldt. Maakt deel uit van de reeks 'Getuigenissen', waarin al
eerder vier delen verschenen. Onder meer: 'Ik wil niet kiezen tussen papa en mama'
en 'Wat is liefde?'*. Openhartig boekje dat andere jonge mensen die in een
(vergelijkbare) moeilijke levensfase zitten, weer moed en hoop kan geven! Vanaf ca.
13 jaar; ook interessant voor ouders en opvoeders.’
(Voor op de site) Bettie Elias interviewde tien jongeren met een ongewoon
levenspad. ‘Zoals het leven komt’ is een bundeling van levensechte en ontroerende
getuigenissen van jongeren die op een moedige manier een eigen weg in het leven
zoeken. Aangrijpend en hartverwarmend.


