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Help ik zie spoken

Dierencentrale
ZOETERMEER - Elders in de
krant vindt u de lijst met gevonden dieren. Vermist: Reu,
Jack Rusell, 3 kleur, halsband
bruin, is gechipt, Dr. Van
Noortstraat
Stompwijk;
Poes, zwart, witte bef, buik,
tenen en 1 sok achter, is ziek,
Akkerdreef Zoetermeer; Kater, zwart, met witet aftekeningen, is mager en ziek, Hazewater Zoetermeer; Poes,
rood, met veel wit, is gechipt,
Scheveningsebos Zoetermeer; Kater, cypers, witte bef
en poten, halsband wit met
steentjes + bel, Herenweg
Moerkapelle; Kater, bruin,
donker van kleur, zonder wit,
vl. band grijs, Oranjestraat
Moerkapelle; Parkiet, wit,
met vage bruine vlekjes, Onyx Zoetermeer. Voor gratis
registratie en informatie over
vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186601199. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl.

‘Vooral bedoeld voor kinderen met paranormale begaafdheden’
DOOR NELLY LUITWIELER

ZOETERMEER - "Paars is
mijn kleur, het is ook de
kleur van de spiritualiteit.
Daarom heb ik paars gekozen voor het omslag van
mijn eerste boek. Want behalve dat 'Help, ik zie spoken' een spannend verhaal
is, geschikt voor alle kinderen die lekker willen griezelen, is het boek vooral bedoeld voor kinderen met
paranormale begaafdheden.
Het is een boek waar kinderen
zichzelf in kunnen herkennen
en ook informatie kunnen vinden. Het is een taboedoorbrekend boek, het eerste boek dat
in Nederland te krijgen is voor
kinderen met paranormale
waarnemingen".
Aan het woord is de Zoetermeerse schrijfster Bénazir. Het
pseudoniem Bénazir is een samentrekking van haar voor-en
achternaam. Paranormale verschijningen zijn waarnemingen
die niet op natuurlijke of wetenschappelijke manier verklaard
kunnen worden. Bénazir heeft
een boek geschreven over dit
onderwerp, omdat ze er zelf
mee geconfronteerd werd in
haar jeugd. “Het was shockerend.
Mijn ouders waren er gelukkig
mee bekend, dus was het bespreekbaar. Mijn moeder heeft
dezelfde ervaringen als ik. Het is

Informatie
Het boek ‘Help, ik zie spoken’ gaat over psychische
paranormale verschijnselen.
Dit zijn ervaringen die je met
je geest ervaart.
Een ander persoon kan die
ervaringen niet zien of meemaken. Bénazir is geïnteresseerd in de ervaringen van
anderen.
Zij wil een clubje oprichten
waar kinderen hun ervaringen kunnen uitwisselen met
als doelstelling een stukje
herkenning.
Voor contact of meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website via:
www.Benazir.nl. Ook het
boek is via de website te bestellen.
De paperback kost €13,95
en het boek met harde kaft
€17,95, inclusief verzendkosten.
belangrijk dat ouders een kind
serieus nemen en laten praten
over zijn waarnemingen.
Erken het en bekijk het rationeel. Niet iedere droom waarin
een kind vreemde dingen ziet is
paranormaal. ‘Help, ik zie spoken’ is een boek met een stukje
bagage voor ouders en leerkrachten. Het zijn waargebeurde verhalen van kinderen.
Ik heb het verhaal geromantiseerd en de kinderen andere

Inloopspreekuur
fibromyalgie
patienten.
Bénazir met haar nieuwe boek. FOTO: WHM/NELLY LUITWIELER
namen gegeven. In de loop der
jaren heb ik zoveel verhalen van
allerlei kinderen gehoord. Jim
de hoofdpersoon heeft paranormale ervaringen. Hij durft
het aan niemand te vertellen,
bang om niet begrepen en uitgelachen te worden.
Bij de paragnost die een groepje
kinderen begeleidt, komt hij in
aanraking met kinderen die allemaal dezelfde ervaringen
hebben als hij.

Het is een spannend boek met
een plot.” Verhalen schrijven
doet Bénazir al vele jaren. “Ik
ben begonnen met verhalen te
schrijven voor de verjaardagen
van mijn dochter. Het waren
feesten met een thema. Er waren wel twintig kinderen over de
vloer. Terwijl ik het vertelde,
speelden zij het verhaal. Mijn
dochter is erg creatief. Zij is verantwoordelijk voor alle illustraties in het boek.”

STOP MET

Boek
Het spannende kinderboek
'Help ik zie spoken' is vooral
bedoeld voor kinderen met
paranormale begaafdhedenen is ook te bestellen bij de
boekhandel met de volgende gegevens: Paperback
ISBN 97990-334-1 en harde
kaft ISBN 97890-8570-338-9.

ZOETERMEER - De patientenvereniging voor fibromyalgie houdt elke derde
woensdag van de maand een
inloop in het Gezondheids
Informatie Punt in de Hoofdbibliotheek aan het stadhuisplein. Dus bent u op woensdag 19 november tussen
11.00 uur en 13.00 uur van
harte welkom.u kunt daar terecht voor uw vragen, een
gesprek of informatiemateriaal. Voor meer informatie
kunt u bellen naar FES tel:
079-3521908

Op de Voordeel Boulevard
vindt u volop voordeel
in electronica en witgoed!

ZOEKEN

A 4 AMSTERDAM - ROTTERDAM, AFSLAG ZOETERWOUDE - RIJNDIJK, VOLG DE BORDEN RIJNEKE BOULEVARD. TEGENOVER HEINEKEN.

WWW.RIJNEKE.NL

