Onuitwisbare tekens
van liefde 100 gedichten

Vrouwenogen
Over vrouw-zijn, tederheid, liefde,

Wie was,
kan nooit vergaan

over de liefde

vriendschap en treurnis

100 troostende gedichten

In dit boek zijn de honderd mooiste gedichten over de
liefde samengebracht die Claire vanden Abbeele door
de jaren heen geschreven heeft. Een boekje zegt soms
meer dan woorden. Mooi om te geven en gemaakt om
te koesteren.

Dit boek bundelt drie eerder verschenen boekjes met
de vrouw als centrale thema: Zij is wie ik ben (een dichtbundel over vriendschap en liefde, vrouw-zijn en tederheid), Ik lees je met vrouwenogen (voor alle vrouwen en mannen die elkaar lezen met de diepte van
vrouwenogen en elkaar niet voorbijgaan zonder eerst
even stil te staan) en Ik verga in dagen en dromen
(gedichten en beelden over tederheid en treurnis).

Door de jaren heen schreef Claire vanden Abbeele
troostende poëzie die veel mensen diep heeft geraakt.
In Wie was, kan nooit vergaan zijn voor het eerst haar
honderd mooiste gedichten over verlies en rouw
gebundeld. Dit boekje wordt de ideale gezel voor wie
troost wil bieden of vinden.

€ 12,95 | ISBN 978 90 209 5002 1
Nog beperkt leverbaar: Alleen de liefde , vier cycli liefdespoëzie,
geïllustreerd met fotografie van Jean Godecharle
€ 17,95 | ISBN 978 90 209 5384 8
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claire vanden abbeele
Claire vanden Abbeele is kunstenares, auteur en therapeute. Ze is de bezieler van De Verbinding, een organisatie die
een grote bekommernis kent voor mensen met verdriet.
Ze organiseert ontmoetingsdagen rond rouwen en verdriet. Ze geeft lezingen en bezinningen over levensthema’s,
soms met projectie van haar schilderijen en met poëzie.
Ze stelt tentoon in zowel binnen- als buitenland. Haar
schilderijen, boeken en vormingen die ze geeft getuigen
van een verlangen naar een leven in en met het wezenlijke.

Thema’s van de lezingen en workshops
De kunst van het afscheid nemen: bezinning met woorden, beelden
en muziek | Nu jij er niet meer bent: de dood bespreekbaar maken

€ 12,95 | ISBN 978 90 209 5012 0

voor kinderen | Als ik troost kon zijn: over nabijheid, zorg voor jezelf
en hervinden van levenskracht | Een schreeuw om nabijheid: over

€ 12,95 | ISBN 978 90 209 6234 5

troost en mededogen | De kracht van schijnbaar nutteloze dingen:
de dood leert ons wat essentie is | Door innerlijke kracht naar
heling: over kracht in het ziekte- en rouwproces | Een gelukte ontmoeting maakt schoonheid zichtbaar: als zorgverlening en
spiritualiteit voelbaar worden | Verbeeld mysterie: over het religieuze
in de kunst | Kunstzinnige therapie in een rouwproces en in
palliatieve zorg | Lijden en sterven van mensen in het aangezicht
van de eeuwigheid: over de plaats van spiritualiteit bij rouw

claire vanden abbeele

| Rouwen op school: voor onderwijzend personeel | De hulpverlener
als mens | Midden in het leven sta ik in de liefde en de dood:
met poëzie rond leven en dood

Praktische informatie
Sint-Gillislaan 108, 9200 Dendermonde | t 052 223 779 | e clvda@telenet.be
www.clairevandenabbeele.be

Kasteelstraat 97 | B-8700 tielt
t 32 (0)51 42 42 11 | f 32 (0)51 40 11 52
e lannoo@lannoo.be
www.lannoo.com

‘Ik leer de kunst van het danken
om wat was, is en komen zal.
Ik leer leven, dag na dag!’

Als vrouwen
beminnen
Een prachtig geschenkboek met 70 gedichten over
vrouw-zijn, over liefde en tederheid, over troost en
geluk, over dromen en verlangen, en over vele andere
thema’s die vrouwen nauw aan het hart liggen.
Toegankelijke poëzie die vele vrouwen en hun geliefden
zal aanspreken en inspireren. In een royale uitvoering:
met linnen omslag en leeslint, én met goud op snee!

Alles wacht op ons

Als ik troost kon zijn

Gedichten over liefde,

Over liefde en pijn

tijd en afscheid
In dezelfde uitvoering als Als vrouwen beminnen: een
bundel met 70 gedichten over thema’s zoals liefde, tijd
en afscheid. Een boek dat vele lezers zal beroeren.

Als ziekte, afscheid, verlies van het vertrouwde ons
leven doorkruist, wordt alles anders. Vooral dan
hebben we nood aan woorden, gebaren, herinneringen die ons helpen onszelf terug te vinden.
€ 14,95 | ISBN 978 90 209 6029 7

De kunst van het afscheid
nemen Beelden van innerlijkheid

Nu jij er niet meer bent

Er zijn voor jou Omgaan met

Meer dan verdriet Een boek

Rouwen met kinderen en tieners

jonge mensen die rouwen

voor jonge mensen die rouwen

De kunst van het afscheid nemen is een kunstzinnig
verslag van een afscheidsproces, weergegeven in
woord en beeld. De rode draad is niet het lijden, maar
de liefde, die mensen hoop en troost biedt. Het wil een
anker zijn voor al wie troost zoekt of troost wil geven.
Het boek dat je woorden van troost kracht bij zet.

Opa sterft, oma sterft, een vriendje sterft. De dood
wacht niet tot kinderen groter zijn en slaat onverwachts toe. Wat doe je als ouder of als leerkracht als
een van de ouders van een kind overlijdt? Een broer of
een zus? Een vriendje of vriendinnetje? Hoe help je en
troost je dan het kind? Dit boek wil een leidraad zijn
voor al wie door de omstandigheden gedwongen
wordt te rouwen met kinderen.

Jongeren en dood: meer dan we willen worden ze ermee geconfronteerd, maar in de klas en thuis is het
soms moeilijk om woorden te vinden voor het verdriet.
Ontstaan vanuit de creatieve workshops die Claire
rond verlieservaringen organiseert. Met tekeningen en
schilderijen die jongeren tijdens de workshops hebben
gemaakt en met inspirerende teksten en ruimte om de
eigen gevoelens en gedachten te ordenen.

Een lees- en doeboek dat je de (h)erkenning biedt die
je nodig hebt. Het is ontstaan vanuit de creatieve
workshops over verlieservaringen die Claire vanden
Abbeele organiseert. Behalve bruikbare citaten bevat
het boek ook tekeningen en schilderijen die jonge
mensen tijdens de workshops hebben gemaakt.
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