
.Worstelen met de grenzen van ouderliefde'
Waar gebeurd verhaal van Hoornse Geertje Paaij

In De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam ontving burgemeester .onno van Veldhuizen het
eerste exemplaar (Foto: aangeleverd)

HOORN - Burgemeester Onno van
Veldhuizen mocht :ils voorzitter van
de West-Friese stuurgroep Jeugd,
Alcohol' & Drugs afgelopen vrijdag
het eerste exempla~r van het hoek
'Volg de hlauwe lijn; Voetstappen
vande liefde' ontvangen.
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Het boek van de Hoornse Geer-
tje Paaij beschrijft het waargebeur-
de verhaal van de schrijfster, die
als Gitta worstelt met de grenzen
van ouderliefde. Brigit, haar acht-
tienjarige dochter, gaat kraakpan-
den af en experimenteert met soft-
drugs. Uiteindelijk zet Gitta Brigit
in de winter op straat. Ze kan niet
vermoeden wat ze daarmee in gang,
zet.
"11<heb het boek geschreven om met

name ouders tot steun te zijn die
. vee1al machteloos toezien hoe hun
(jongvolwassen) kind dreigt te onto
sporen", vertelt Geertje openhartig.
"Zij vinden niet altijd gehoor bij in-'
stanties. Opvoedkundige klunzen,
dat zijn ze immers ...? Moeten ze
maar niet zo druk zijn met hun ei-
gen carriere. Het schrijven van het
boek zorgde voor voldoening. Ik
hoop vooroordelen te slechten en
lezers te doen beseffen dat iemand
met een psychiatrische aandoening
meer is dan de optelsom van een zo-
genaamde foute opvoeding. leder-
een heeft recht op een plek in onze
samenleving in plaats van te wor-
den neergesabeld als een malloot
(schizofrenie) of een druktemaker-
.tje (ADHD). Tot slot hoop ik ook te
bereiken dat bij met name huisart-
sen - de zogenaamde eerst~lijnszorg
- en het onderwijssysteem eerder
de alarmbellen gaan rinkelen zodat
vroegtijdig deskundige hulp wordt
ingeschakeld. Dit zou veel leed· be-
sparen."

Hoom Deze Week mag van deze
Hoomse schrijfster twee exempla-
ren weggeven. Maak kans op dit aan-
grijpende hoek en stuur een mailtje
naar redactie.hodw@roqi.nl. Ver-
meld hierbij 'Voig de blauwe lijn' en
natuurlijk uw adresgegevens.
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