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Over het boek: 
Marijn neemt je mee in de dagelijkse realiteit van een vader van een dochter met 
een ernstig meervoudige verstandelijke beperking. Anna Sophie is twaalf als de 
zorgvraag te groot wordt. Ze heeft de ontwikkeling van een kind van anderhalf. Het 
onvermijdelijke gebeurt: ze gaat uit huis en verhuist naar een zorginstelling. Anna 
Sophie woont nog geen jaar uit huis als de coronacrisis uitbreekt. De dagbesteding 
gaat op slot, alle bezoek is ineens verboden. Hoe kan dan toch contact worden 
gehouden? Anna Sophie snapt het niet. Haar structuur verandert en videobellen is 
het enige contact met haar ouders, broer en zus. In het eerste deel van dit boek 
vertelt Marijn over hoe Anna Sophie uit huis gaat. In het tweede deel staat de 
coronacrisis centraal. Leer hoe Anna Sophie van elk moment een feestje maakt. 
Anna Sophie is een inspirerend boek waarin Marijn liefdevol over zijn dochter 
schrijft, van frustratie over de maatregelen tot de zoektocht naar mogelijkheden en 
de leef-vandaag-mentaliteit van zijn dochter. Een lach en een traan. Voorwoord Het 
voorwoord is geschreven door Paul Willems, bestuurder Amerpoort waar Anna 
Sophie woont. ‘Het is een indrukwekkend verhaal dat bestaat uit twee delen die 
goed op elkaar aansluiten: het dilemma van het loslaten van je dochter wanneer ze 
van thuis verhuist naar een ‘nieuw thuis’. Vervolgens worden Marijn en zijn gezin 
geconfronteerd met opnieuw dilemma’s en verdriet bij het uitbreken van de 
Coronacrisis. De dagbesteding moet sluiten en bezoek is niet mogelijk. Hij ervaart 
machteloosheid en bureaucratie. 
 
Over de auteur: 
Marijn is marketing- en communicatieadviseur. Met Loes heeft hij drie kinderen: 
Anna Sophie (2006), Olivier (2007) en Fréderique (2009). Zij wonen in Hilversum, 
Anna Sophie in Bosch en Duin. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In dit artikel lees je meer over de ervaringen van Marijn 

 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000031907490
https://amerzine.amerpoort.nl/amerzine-2021-1/voor-elkaar-marijn-en-anna-sophie/

