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Januari kan in het teken staan van een nieuw begin en goede voornemens, maar
als je leven door iets ergs zoals kanker op de kop staat is dit niet altijd mogelijk.
We hebben een aantal boeksuggesties voor jullie voor in deze speciale maand.
Misschien kun je er wat inspiratie, motivatie en/of steun uit halen.

Het regent zonnestralen
Dit is niet het zoveelste boek van een kanker-overlever
Dit is het verhaal van Fien, die zo dicht bij de dood kwam dat het leven
daarna knap ingewikkeld werd. Ze ontdekte dat je een levensbedreigende
ziekte nooit alleen krijgt en dat hij nooit echt overgaat – ook niet als je weer
gezond bent verklaard. Met humor en diepgang en volledig schaamteloos
beschrijft Fien in dit boek haar leven als jonge vrouw. Liefde, carrière,
vriendschap, seks en jezelf ontdekken horen daarbij. Net als – in haar geval 

Leven, liefde, verlies en een nieuw begin Een inspirerende memoir van
over hoe je verder gaat als je de liefde van je leven bent verloren
Op 3 maart 2017, tien dagen voor ze overleed aan eierstokkanker,
schreef kinderboekenauteur Amy Krouse Rosenthal een column voor The
New York Times: You May Want to Marry My Husband. Het was een
hartverscheurende, genadeloos eerlijke en creatieve variant op een
contactadvertentie, waarin een vrouw haar echtgenoot op haar sterfbed
aanmoedigt om verder te gaan en geluk te vinden na haar overlijden. De
column ging viral en bereikte meer dan vijf miljoen mensen wereldwijd. 

In Leven, liefde, verlies en een nieuw begin beschrijft Jason B. Rosenthal zijn leven voor, met
en na Amy en reflecteert hij op liefde, de pijn van het verliezen van een dierbare en wat het
betekent om verder te moeten gaan. Zijn emotionele verhaal biedt inzicht in het pijnlijke
rouwproces, maar laat ook zien hoe hij een nieuw perspectief op de mooie dingen in het
leven vond.

Dwars door alles heen
Levenslessen van een manager die door ziekte beter wordt
Een inspirerend boek over prioriteiten stellen, buikgevoel volgen, je
kwetsbaar op durven stellen, rust creëren en bovenal een menselijke leider
zijn. Zeer openhartig beschrijft Jeroen Mol hoe het overleven van kanker voor
hem positief uitpakte. De diagnose slingerde hem in een achtbaan van
ervaringen, emoties en schijnbaar onmogelijke dilemma's.

dan - een kale kop, poepen in een teiltje en ineens BN’er zijn. Het is een verhaal over
knokken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Niet omdat je een held bent, maar gewoon
omdat je leven het waard is.
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Wat is je overkomen?
Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel
Oprah Winfrey en trauma-expert Bruce Perry proberen inzicht te krijgen in
mensen, gedrag en onszelf. Ze willen weg van gevoelens van schuld en
schaamte en richten zich op herstel en begrip. In plaats van ‘wat is er mis
met je?’ vragen ze: ‘wat is je overkomen?’ Deze verandering in onze kijk op
trauma’s stelt ons in staat ons verleden te begrijpen zodat we de weg naar
de toekomst kunnen inslaan. Gebeurtenissen uit onze vroege jeugd –
zowel goed als slecht – hebben grote invloed op de volwassen mensen die
we worden. Dit boek geeft je een routekaart voor het herstellen van
relaties, het overwinnen van wat onoverkomelijk lijkt om uiteindelijk een
beter en bevredigender leven te leiden.
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Routeplanner door de jungle van kanker
Van k naar beter
Waarom dit boek? Krijg je kanker, dan ga je naar de dokter en raadpleeg
je Google. Maar 70 % van wat je daar te lezen krijgt bezorgt je direct een
paniekaanval en 20 % is iets voor als je medicijnen gestudeerd hebt. Blijft
er nog 10% over waar je echt iets aan hebt. Tijdens en na haar tweede
borstkankerperiode is Evelien die tien procent gaan uitpluizen. In
verreweg de meeste boeken wordt er slechts 1 of een aantal aspecten
van kanker uitgelicht. Bijvoorbeeld de medische kant, je voeding, het
uiterlijk, mindfulness of yoga. Evelien ontdekt dat er nog geen
handleiding bestaat voor mensen met kanker waarin het complete plaatje
wordt besproken. 

Grote Panda & Kleine Draak
Een charmant, prachtig geïllustreerde verhaal over twee beste vrienden
Voor de liefhebbers van De jongen, de vos, de mol en het paard en Dingen
die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Samen onderzoeken ze de
gedachten en emoties, ontberingen en geluk die ons allemaal verbinden. In
de natuur leren ze hoe ze in het moment moeten leven, hoe ze vrede
kunnen hebben met onzekerheid en hoe ze de kracht kunnen vinden om
samen de obstakels van het leven te overwinnen.

Levenslef
Een aangrijpend én geestig boek over leven in reservetijd
In Levenslef vertelt Ingeborg van Beek op onroerende maar ook geestige
wijze over haar leven in reservetijd. Een aangrijpend verhaal over
omgaan met kanker en het belang van leven in het nu.

Daarom besluit ze zelf een boek te gaan schrijven. Van K naar Beter…
Naast het delen van haar eigen beleving en gevoelens tijdens haar ziekte,
schept Evelien in dit boek orde in de chaos die er op je afkomt als je de
diagnose krijgt. In het boek vind je informatie terug vanaf het moment
van de diagnose tot aan het moment dat je ‘klaar’ bent. Routeplanner
door de jungle van kanker is een boek vol informatie, tips en ervaringen.


