Boekpresentatie
Verder zonder jou
Jongeren over de dood van iemand die ze lief is
door Daan Westerink

Datum:
Waar:
Adres:

Op 19 januari 2010 om 16.30 uur
Tijdens Congres ‘Luister naar mij! Jongeren en rouw in de klas’ bij Hogeschool
Utrecht, in het Auditorium van Faculteit Maatschappij en Recht
Heidelberglaan 7 in Utrecht (De Uithof)

Informatie:
Als iemand die je lief is overlijdt, is ineens alles anders. Klasgenoten, docenten, collega’s maar
soms ook je eigen familie en vrienden weten dan niet altijd hoe ze met je om moeten gaan. En
zelf aangeven wat je nodig hebt is ook niet even even makkelijk. Hoe moet je dan verder gaan?
De jongeren uit dit boek verloren een broer, zus, vader, moeder of oma. Zij vertellen hoe
zij verder gingen zonder hem of haar. Daarnaast geven zij tips aan jongeren die onlangs iemand
verloren. Ook staat Verder zonder jou boordevol handreikingen aan ouders, familie, docenten en
vrienden van die jongeren.
Leven zonder jou is het eerste boek waarin alleen de jongeren zelf aan het woord komen. Want
wie kan beter vertellen hoe het is om zo jong een dierbare te verliezen? Het is een boek voor
jongeren die iemand verloren, of weten dat dit gaat gebeuren, maar ook een boek voor ouders,
vrienden en familie, het onderwijs en de gezondheidszorg.
Het boek wordt gepresenteerd aan het einde van het congres ‘Luister naar mij! Jongeren en rouw
in de klas’ bij Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht.
Over de auteur: Daan Westerink is journaliste en rouwdeskundige. Zij schrijft blogs, artikelen en
boeken over rouw en verlies, en geeft lezingen en trainingen over dit onderwerp. Daan treedt
regelmatig in de media op als rouwdeskundige en werkt internationaal samen met diverse
rouwspecialisten. Het voorwoord van Verder zonder jou is geschreven door Margaret StroebeHarrold, onderzoeker en hoofddocent aan de afdeling Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht.
Meer informatie:
info@daanwesterink.nl
06-47888628

