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Over het boek: 
Tranen drupten naast zijn glas. ‘Ik snap het, ik snap het.’ Op dat moment ontving hij 
zijn nier als een geschenk. Ze gingen staan, beide broers, en vielen in elkaars armen. 
‘Dankjewel, dankjewel.’. En de oudste sprak: ’Zullen we deze dag elk jaar vieren? Steeds 
weer?’ Geertje, auteur en gelukscoach, neemt je mee in de verschillende verhalen van 
mensen die zij tegenkwam in haar therapieruimte. Laat je verrassen. Ook mensen, of 
juist mensen die verdwalen, gaan het licht weer zien. Hoe dan? 
 
Over de auteur: 
Als jong kind verslond Geertje stapels boeken. Elke dag was ze wel in de bibliotheek te 
vinden. Haar liefde voor verhalen is nooit opgehouden. Tijdens haar opleiding 
Gedragsspecialist ontstond haar interesse in Helende Verhalen. Ze kocht er boeken 
over, las in haar klas veel mooie verhalen voor. Ook schreef ze voor haar leerlingen 
Helende Verhalen; voor ieder kind een verhaal, speciaal voor hem of haar bedoeld. 
Vrijdagsmiddags gingen de gordijnen dicht, een kaarsje werd aangestoken en ze 
hadden met elkaar een topmoment. Het werd een klas waarin de kinderen zich gezien 
voelden. Als therapeut ging zij verhalen inzetten tijdens de sessies met kinderen. Ze zag 
bijzondere resultaten; een jongen die zindelijk werd, een meisje dat, na lange tijd weer 
makkelijk in slaap viel. Ze ontdekte dat verhalen kinderen krachtig maakten. Ze leerden 
omgaan met moeilijke dingen en ook oplossingen vinden voor hun problemen. Ze is die 
verhalen steeds meer gaan schrijven en gebruiken in therapeutische sessies. En toen 
bleken deze verhalen ook nog eens heilzaam te zijn voor volwassenen. Hoe verrassend 
was dat! Het is dan ook geen wonder dat haar bundel met Helende Verhalen "En nu 
wacht het allemaal op mij" het licht ziet. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’.  
 
 
Extra en recensies: 
Op deze youtube-pagina publiceert Geertje van Rossum ook verhalen in videovorm.  

 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12994
https://www.youtube.com/c/GeertjevanRossum/videos

