Kinderboeken over dementie
<B3 Boek over hersenen

Het klokhuis NTR

<E 4 Een vriend zonder tanden Angelique van Dam

Hersenenboek. Bij de serie hersenen schreef Het Klokhuis een boek. Hierin vind je meer
informatie over de onderwerpen uit de afleveringen en nog veel meer hersenkrakers. En
natuurlijk worden al deze feitjes aangevuld met verhalen van kinderen en deskundigen,
weetjes, strips en tests.

Caro vindt overblijven op school vreselijk. Ze gruwelt van overblijfjuf Sonja, met haar
superstrenge regels. Caro besluit dat het veel gezelliger is om samen met de bewoners van
het woon-zorgcentrum in de buurt te lunchen. Ze deelt haar brood met meneer Hans en
vanaf die dag groeit er een ontroerende vriendschap tussen de twee. Al snel beseft Caro dat
meneer Hans niet de enige is die wat gezelschap kan gebruiken. Tijd voor een plan!

<K2 Kapsalon Romy

Tamara Bos

Kapsalon Romy' gaat over de 10-jarige Romy en haar oma Stine, die met beginnend Alzheimer
worstelt. Romy’s moeder vindt dat Stine naar een verpleeghuis moet, maar Romy wil haar
oma dicht bij haar houden. Hun steeds sterker wordende band leidt tot een groot avontuur.
Ter gelegenheid van de lancering van de prachtige familiefilm Kapsalon Romy, gebaseerd op
het gelijknamige boek van Tamara Bos, is er nu ook een mooie filmeditie met nieuw omslag
verkrijgbaar. De nieuwe ontroerende familiefilm Kapsalon Romy, gebaseerd op het
gelijknamige boek van Tamara Bos

<L4 Lilly en Max in de wereld
van Oma

Kathleen Aerts

In het hoofd van oma is het soms een beetje donker. Dan lijkt het of oma alles vergeet en
verdwaalt in haar eigen wereld. Wanneer Lilly en Max door een magisch toeval in oma's
wereld belanden, is die kleurrijker en vrolijker dan ze ooit hadden kunnen dromen. Dit is het
begin van een groot avontuur. Lilly en Max in de wereld van oma is een hartverwarmend
voorleesboek van Kathleen Aerts. Een verhaal over liefde. Een hoopvol boek over dementie,
voor jong en oud.

<M 10 Mijn lieve vergeet opa

Ilona Lammertink en
Els Vermeltfoort

Opa Kapitein is de allerliefste opa ter wereld. Melle vindt het heerlijk om bij hem te zijn en is
dol op zijn verhalen over vroeger. Maar dan wordt opa vergeetziek ... Melle is verdrietig en
bang, maar bedenkt iets waar opa en hijzelf weer blij van kunnen worden.
Een ontroerend prentenboek over dementie en hoe er op een begrijpelijke manier over de
ziekte gesproken kan worden. Met achterin nuttige informatie over het thema. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.

<M11 Mijn oma is een
superheld.

Marloes van Loon

Mijn oma is een superheld - Clavis Uitgeverij — Marloes van Loon. Een interactief
prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar, wanneer opa of oma te maken krijgt met de ziekte
van Alzheimer. Een onderwerp dat ontzettend belangrijk voor me is, zeker omdat ik ook mijn
eigen opa heb verloren aan de gevolgen van deze ziekte.

<O 1.1 tm O 1.2 Oma, mag ik
mijn pop terug?

Mark Haayema

De oma van Fien gaat geestelijk achteruit en moet uiteindelijk opgenomen worden in een
tehuis. Fien geeft heel veel om haar oma. Wanneer ze ziet dat oma verdrietig is mag ze van
Fien een tijdje op haar pop passen. Oma heeft pop nu net even iets meer nodig dan Fien.Mark
Haayema weet met het verrassend originele jeugdboek Oma, mag ik mijn pop terug het toch
zware onderwerp dementie op een luchtige en begrijpelijke manier voor jonge kinderen neer
te zetten. De teksten zijn geschreven vanuit het oogpunt van Fien, een lief meisje van zes.

<O7 Oma Bellenblaas

Margriet Breet

Jesse mag een paar dagen bij oma blijven, ze maken samen gezellige uitstapjes. Oma vergeet
soms dingen. Meestal vindt Jesse dat niet zo erg. Het is zelfs wel grappig. Dan doet Oma iets
gevaarlijks, Jesse beseft dat er meer aan de hand is dan hij wil toegeven...

