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Over het boek: 

Een rauw, realistisch en emotioneel boek. De schrijfster gaat met haar billen bloot over haar 
traject en heeft besloten deze reis ongecensureerd op te schrijven. Dat toont lef! Ze mijdt geen 

enkel onderwerp en schrijft wat ze denkt. Doktoren en vrienden zijn niet altijd zoals ze zou 

willen en ze is open over wat haar wel en niet heeft geholpen. Ze schrijft vlot en beeldend zodat 

iedere situatie persoonlijk voor te stellen is. Een inspirerend boek wat tot gesprekken leidt. 

Geschikt voor iedereen, ziek of niet. De kracht en positiviteit om te zeggen wat ze nodig heeft 

tijdens haar traject, kan iedereen wel gebruiken. Ze zal nooit meer dezelfde zijn maar voor haar 

heeft kanker méér gebracht. Ze haalt uit het leven wat erin zit! 

 

Over de auteur: 

Christel De Buyser (1967)- Kunstenares, auteur, therapeut, moeder, oma, vrouw, partner, kind, 

familie, vriend, vijand, vechter, survivor... Christel is geboren in het pittoreske Belgische dorpje 

Breendonk. Ze is nu, samen met haar man, woonachtig in Ossendrecht. Christel heeft een zwaar 

avontuur achter de rug. In 2013 werd er een heftige vorm van borstkanker geconstateerd. Haar 

toekomst was ineens niet meer zeker. De wereld stopte letterlijk. Tijdens haar traject is alles op 

foto vastgelegd en is ze begonnen met het opschrijven van haar ongewenste reis. Ook heeft zij 

het schilderen weer opgepakt. Als klein meisje liep ze met een emmertje met schilderspulletjes 

al over het erf. Haar canvassen waren houten plaatjes en glazen flessen. Tijdens haar ziekte 

stond de schildersezel aan 'de met verfpotten gevulde' eetkamertafel. Zo kon ze op avontuur 

gaan zonder de deur uit te gaan. Haar passie om te creëren, te schilderen in de diepte en kleur te 

geven aan het ongrijpbare, zorgen ervoor dat zij streeft om het onmogelijke mogelijk te maken. 

Zeven jaar na de constatering komt eindelijk haar boek uit. Met dit boek helpt ze zieken en 

mantelzorgers om het traject begrijpbaar te maken. Stilstand staat voor vooruitgang zoals 

stoppen staat voor een nieuw begin. 

 

Inzien: 

Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’. 
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