Persbericht
Rijnsaterwoude, 13 oktober 2019

“Indrukwekkende presentatie van het boek Gezin in de wachtkamer”
Op zaterdag 12 oktober heeft Saskia van de Ven - Vink haar boek “gezin in de
wachtkamer” gepresenteerd. Het boek dat ze schreef in en over het eerste jaar na de
suïcidepoging van haar man. In het boek beschrijft zij haar de ervaringen die ze heeft
opgedaan. Met het (gebrek) aan hulpverlening, de zoektochten en de onzekerheid.
Het was een drukke bedoening in de Sprengzaal van de Spreng in Oude Wetering.
Saskia werd tijdens de presentatie bijgestaan door Lia van Trigt. Fitcoach maar ook oud
collega van Saskia.
Na de inleiding van Lia was het woord aan de auteur. Ze vertelde dat ze het boek schreef
omdat ze zelf “een dergelijk boek” niet heeft kunnen vinden. Ook hoopt ze hiermee dat het
gesprek geopend kan worden, dat het taboe kan worden doorbroken.
Er was een korte toespraak van de huisarts van het gezin. Zijn wachtkamer was de eerste
waar Saskia en haar man plaatsnamen, en waar ze met enige regelmaat terugkomen. Naast
de vele andere wachtkamers waar het gezin in terechtkomt.
Saskia las een column voor met de titel “komt ‘ie wel terug?” Dit is de vraag die zij zich met
enige regelmaat stelt. In de zaal werd met aandacht geluisterd en zelfs wat tranen
weggeveegd.
Ook kwam er een vrijwilligster van de stichting “Labyrint in perspectief” aan het woord. Deze
stichting zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische
problemen.
Aan het einde van de presentatie werden vier exemplaren uitgereikt aan vier belangrijke
mensen. Ook de twee dochters kregen een boek. Een kinderboek wat speciaal voor hen was
uitgekozen. Het vandaag gepresenteerde boek zal voor hen bewaard worden, tot ze oud
genoeg zijn om het te kunnen lezen.
Na de presentatie was er gelegenheid om het boek aan te schaffen, het te laten signeren en
na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Een dag na de presentatie zijn de eerste exemplaren al gelezen. Enkele reacties:
“Het boek binnen gekregen en ik kon het maar moeilijk wegleggen”
“Jouw kracht Saskia is dat je veel goede dingen doet en daarnaast nog een gezin draaiende
probeert te houden, Chapeau.
“Je boek heeft een mooie boodschap: vraag aan elkaar met oprechte interesse: “hoe gaat het
met je?”

Meer informatie en het boek bestellen kan via www.gezinindewachtkamer.nl
Foto’s: Eb van de Vechte.
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