
Anita Greter, Edine Russel: ‘ Hopjesvla met slagroom.’ Uitgeverij Hontele-van Deursen bv,
Roosendaal 2007  ISBN 908123191X  zie ook http://hopjesvlametslagroom.nl/ ( Aids/HIV/2)

Over de schrijfster: Anita Greter ( 1963)  werkte jarenlang in de mediawereld en heeft nu een
eigen marketing- en communicatiebureau. Ze rookt en rijdt een zwarte Opel Astra uit 1998,  is
na drie serieuze relaties single, en woont in Uithoorn en is HIV positief. Ze heeft de stichting
leven met een geheim opgericht: zie
http://www.hivnet.org/Actueel/archief_2007/oktdec_2007/leven_geheim.htm

Soort boek: Egodocument, ervaringsverhaal van een moderne jonge vrouw over haar leven met
HIV. Vlot geschreven, open, eerlijk, goed leesbaar.

Korte beschrijving:

Anita Greter kreeg 12 jaar geleden  ze te horen dat ze besmet was met het aids-virus.  Ze zweeg
erover, had  12 jaar een geheim tot ze dit boek schreef en ermee naar buiten kwam. Ze beschrijft
wie haar besmet heeft en hoe ze daarachter kwam. Hoe ze jarenlang geheimen had en smoezen
en leugens vertelde aan haar omgeving en hoe ziek en ellendig ze werd van de aids-remmers.
dun en ziek ze daar van werd. De titel verwijst dan ook naar het ontbijt bestaande uit "Hopjesvla
met Slagroom" waardoor de medicijnen haar maag niet konden verwoesten en beter werden
opgenomen in het lichaam. Ze vertelt ook dat ze wil blijven leven en wat ze daar allemaal voor
over heeft. Open, eerlijk en ook humoristisch.

Recensie: http://stopaidsnow.radionowfm.nl/?p=elenablog/weblog
Elena vs. Stop Aids Now!

Gisteren was de eerste "Now! FM = Stop Aids Now!" uitzending. Anita Greter die 12 jaar geleden
besmet raakte met hiv was onze studiogast, maar ook had ik Nicole en Bianca in de uitzending
die hun verhaal wilde vertellen. Ik ben erg onder de indruk van die verhalen, want ik had geen
idee wat mij te wachten zou staan en al helemaal niet hoe de geïnterviewde gasten in het
dagelijkse leven omgaat met hun hiv-besmetting.

Anita Greter was ruim op tijd in de Now! FM-studio aanwezig en ik was eerlijk gezegd erg
verbaast dat ze zo'n mooie slanke vrouw is, want ik had namelijk verwacht dat je kon "zien" dat
ze hiv heeft (net zoals je dat ook bijvoorbeeld kunt zien bij mensen die kanker hebben). Wat een
mooie vrouw is die Anita en ze heeft ontzettend veel doorzettingsvermogen, humor en wijsheid.
Tijdens het interview werd mij wel duidelijk dat Anita een vrouw is die gigantisch veel kennis
heeft en ze legde uit wat het hiv-virus met je doet, hoe het is om daarmee te leven en hoe haar
leven daardoor veranderd is.

http://www.hopjesvlametslagroom.nl/php/forum/viewtopic.php?t=2 Geplaatst: ma sep 10,
2007 9:48 pm     Ik wil er niet te veel over vertellen, jullie moeten het echt zelf lezen. Het enige
dat ik kwijt wil, is dat je het in 1 ruk uitleest. Het grijpt je aan vanaf de eerste tot de laatste zin.
En op het eind kun je haast niet geloven dat het echt gebeurd is. Dappere Anita!  Ton
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