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Over het boek: 
 
“Neem een kijkje in mijn hoofd.”  
 
 Hamza is een jongeman met een zware motorische beperking. Hij kan namelijk lopen 
noch praten, maar toch heeft hij een relatief normaal leven. Dit dankzij zijn positieve 
kijk op het leven en zijn geloof in Allah, de ondersteuning van de gepassioneerde 
mensen om hem heen en de hulpmiddelen die hij kan gebruiken met zijn rechtervoet. 
Toch schatten heel wat mensen hem verkeerd in vanwege zijn beperking. Sommigen 
zijn in de waan dat hij een miserabel leven lijdt en anderen denken dat hij gewoon dom 
is. In dit boek, dat sterk gebaseerd is op waargebeurde feiten, kunt u lezen waarom dit 
niet zo is en u inleven in het leven van Hamza. 
 
 
Over de auteur: 
Ömer Güney (1996) heeft tijdens zijn geboorte zuurstoftekort gehad, waardoor hij een 
zware motorische beperking heeft. Van jongs af aan ging hij naar Sint Gerardus te 
Diepenbeek waar hij, samen met het zorgteam daar, op zoek ging naar hulpmiddelen 
die hem in staat zouden stellen een zelfstandig leven te leiden. Nu heeft hij de 
mogelijkheid om een elektrische rolstoel te besturen met zijn rechtervoet. 
Communiceren kan hij doen met zijn spraakcomputer die hij met zijn ogen kan 
bedienen. Net als vele van zijn lotgenoten heeft Ömer last van de heersende 
vooroordelen in de maatschappij. Hij heeft net als ieder ander een kijk op het leven, 
dromen, relaties en ambities - die bij hem een islamitische vorm aannemen vanwege 
zijn geloof. Toch zijn de meeste mensen in de waan dat hij een miserabel leven heeft, of 
zien zij hem als iemand die ook een mentale beperking heeft. Om de vooroordelen 
jegens mensen met een beperking uit het leven te helpen, schreef hij dit boek, Mijn 
Rechtervoet, waar hij mensen een kijkje geeft in zijn leven. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’.  
 
Extra en recensies: 
In dit artikel vertelt Ömer Güney hoe hij omgaat met vooroordelen en hoe hij ondanks 
zijn motorische beperking toch een boek heeft geschreven.  
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