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Over de schrijfster: Ginette Wieken(1959) is moeder van Yurre (1990) en Lotte 
(1994). Yurre is autistisch met een bovengemiddelde intelligentie en Lotte is 
autistisch met een verstandelijke handicap. Ginette is docente Engels aan een 
middelbare school waar zij ook leerlingen met autisme begeleidt. Ze schrijft columns 
voor het Balans Magazine. Wieken geeft lezingen, colleges en workshops aan ouders, 
hulpverleners, studenten en docenten. Ze schreef eerder het boek: ’De dinoman en 
het muziekmeisje.’ Leven met autistische kinderen. (Zie ook: 
www.patientervaringsverhalen.nl ) 
 
Soort boek/stijl: In dit boekje staan 35 columns die Ginette Wieken eerder voor het 
Balans Magazine schreef. Ze gaan over ervaringen met haar eigen kinderen thuis en 
over de kinderen die zij begeleidt op school met Autisme of ASS of PPD-NOS of 
ADHD. Met een korte toelichting op de diverse aandoeningen, verwijzingen naar 
nuttige boeken en adressen. Vlot geschreven, humoristisch en even authentiek en 
oprecht als haar vorige boek. 
 
Korte beschrijving: In dit boekje beschrijft Ginette via columns zeer diverse 
ervaringen met haar kinderen en met de kinderen die zij op school begeleidt. Daarbij 
heeft zij oog voor de eigen aard van de kinderen en licht met de verhalen toe, waarom 
dat bijvoorbeeld leidt tot eindeloos je vinger opsteken, overprikkeld raken en plezier 
beleven in afgezonderd zitten. Of wat er nodig is om kinderen de juiste begeleiding te 
geven op de middelbare school, zodat ze daar ook werkelijk kunnen gedijen. En ook 
de zorgen en het pijnlijke loslaten van haar eigen kind komt aan bod. 
 
Wat viel op: Met een hoeveel begrip en liefde beschrijft Ginette wat ze ook bij 
andere autistische kinderen ziet en hoe ze probeert daar de beste leersituatie voor te 
creëren. En hoeveel pijn het haar doet om haar dochter meer uit huis te laten zijn. 
Hoeveel plezier ze ook heeft in de eigen wereld van de autisten. Kortom de 
begeleidster en docente die je voor je gehandicapte kind zou willen hebben, de 
supervrouw die ze volgens de omslag terecht zo ook is. 
 
Citaten: Pag. 52: “Tijdens de afsluitende maaltijd zitten de leerlingen in groepjes op 
het gras. Rolf gaat alleen zitten, ver van de anderen vandaan, met zijn rug naar hen 
toe. “Kom je niet bij de andere kinderen?“, vraag ik tamelijk overbodig. “Ik ben een 
beetje overspannen geraakt”, vertrouwt hij me toe en vervolgt met tranen in zijn 
ogen: “En ook nog depressief. Ik heb rust nodig.” “Vind je het dan goed dat ik bij je 
zit? “, vraag ik, en ik realiseer me dat ik hardnekkig redeneer vanuit het niet 
autistische perspectief dat ’alleen eten’ ongezellig zou zijn.” 
Pag. 55: “Kinderen met autisme houden niet van veranderingen, dus hen 
voorbereiden op de puberteit is geen sinecure. Lotte is acht als ik zo nu en dan laat 
vallen dat ze, net als elk opgroeiend meisje, borsten zal krijgen. De eerste keer wijst ze 
dit resoluut van de hand. “Ik wil gewoon een klein meisje blijven”, zegt ze, alsof ik een 
voorstel heb gedaan over iets waar ze wel of niet mee kan instemmen.” 
 
Recensie: Arga Paternotte 
(http://www.balansdigitaal.nl/assetmanager.asp?aid=1529) : “ De columns die 



Ginette Wieken maandelijks schrijft in Balans Magazine zijn zeer geliefd bij de lezers. 
Zij herkennende talloze voorvallen in het leven van een ouder die worstelt met de 
opvoeding van een kind met een stoornis in het autistisch spectrum. Of herkennen 
situaties uit het leven van een mentor of docent van een bijzondere leerling. Dat gaf 
de aanleiding tot een uitgave waarin haar columns zijn verzameld. “ 


