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Klik en win

Boek van de Week

Win een van de vijftig
dvd’s van de film
Gooische Vrouwen

Boek van de Week’ is een wekelijkse rubriek van de Veenendaalse bibliotheek. Ook wordt
zo nu en dan een cd besproken.
Lees verder op www.rijnpost.nl

www.deweekkrant.nl/actie

www.rijnpost.nl

Een humoristisch
prentenboek
In een tijdspanne van zeven
weken schreef Chantal
Meijerink-Jacobs (38) uit
Veenendaal het prentenboek
‘Beer op de weg’. Het idee
van een boek over angsten
die kinderen doormaken bedacht ze op een moment dat
ze vanwege een rugblessure
plat moest liggen. Inmiddels
ligt het boek bij de drukker
en op zaterdag 15 oktober
wordt bij restaurant ’t Witte
Paard aan de Sandbrinkstraat in Veenendaal het
boek ten doop gehouden.

hij het ook niet zo goed, maar
het lukt hem maar niet om zijn
ogen op iets anders te richten
dan op de horizon, bang voor
wat komen gaat. Beer leert in
het verhaal om vertrouwen in
zichzelf te krijgen en zijn angst
te overwinnen. ‘’Ieder kind is
wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te geloven in
verschillende situaties. Met dit
boek worden de thema’s angst,
acceptatie en zelfvertrouwen

Boek ‘Beer op
de weg’ helpt
kinderen van
angsten af’

u Door Henk Jansen
U Veenendaal
Chantal schreef een humoristisch prentenboek, waarin Beer
op een dag vertrekt naar de
rand van het bos en op de weg
gaat zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om
hem zijn, is het een raadsel wat
hij daar precies doet. Zelf weet

op een laagdrempelige, luchtige manier bespreekbaar. ‘Beer
op de weg’ helpt kinderen met
angsten en dat op een leuke
wijze. Lesideeën bij deze titel
worden na verschijning gratis
aangeboden op de website van
uitgeverij Pica, de uitgeverij

waar ook mijn boek verschijnt.
Het in het oog springende boek
telt prachtige tekeningen die
vervaardigd zijn door illustrator
Verna Rood. Zij is een creatief
coach en bezoekt voor de Stichting Tekenen voor Kinderen
ziekenhuizen om aan het bed
met patiëntjes tekeningen te
maken’’, zegt Chantal. Het boek
‘Beer op de weg’ telt achtenveertig prachtige pagina’s. Niet
alleen wat de teksten betreft,
maar ook de tekeningen. ‘Beer
op de weg’ i niet alleen geschikt
om thuis uit voor te lezen, het
is tevens bedoeld voor scholen
en professionals in de hulpverlening. Het boek is straks te
koop voor 14,95 euro. Chantal
Meijerink-Jacobs sluit niet uit
dat het boek ‘Beer op de weg’
een vervolg krijgt of iets wat
daar op lijkt. Chantal biedt in
haar dagelijks leven begeleiding,
coaching en therapie voor kinderen en jongeren van zeven tot
en met achttien jaar. Zij doet dit
onder de naam ‘Bloom-kinder-

Chantal- Jacobs met naast haar de beer uit haar boek.
coaching’. ‘‘Angst bij kinderen
is een intern proces. hierdoor
denken kinderen met angsten
vaak dat zij de enige zijn. Het
boek biedt een laagdrempelige
manier om angsten bespreekbaar te maken. Gevoelens en
gedachten delen en weten dat
je niet de enige bent is essentiel
in het leren omgaan met angst.’’
Info: bloomkindercoaching.nl
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Opleidingen
Chantal van BLOOM-kindercoaching: ‘‘Ik bied kinderen en jongeren coaching
en therapie op maat. Zodat
ze vervolgens weer van hun
schooltijd en leven kunnen

genieten. De afgelopen jaren heb ik hiervoor cursussen/opleidingen gevolgd
waardoor ik de benodigde
handvatten bezit om kinderen goed te helpen.
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