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Het ´Herinnerboek´ is een creatief doeboek voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar waarvan de

ouders in scheiding liggen of uit elkaar gaan. Het boek geeft ouders en kinderen handvatten om over

de scheiding te praten en deze samen te verwerken. In het persoonlijke Herinnerboek kunnen

kinderen hun versie van het verhaal opschrijven, gedachten kwijt en mooie herinneringen bewaren

in de vorm van tekeningen, foto’s en collages. Omdat kinderen geneigd zijn in zichzelf te keren of

sociaal wenselijke antwoorden te geven wanneer ouders uit elkaar gaan, kan dit boek het praten

erover gemakkelijker maken.

Tessa Dix, de bedenker en de maker van het boek is in 2012 zelf gescheiden. De moeder van twee
kinderen is grafisch vormgever en (gast)docent op het Sint Lucas college. Samen met haar kinderen
(destijds 5 en 7 jaar oud) maakte zij in die periode een herinnerboek zodat de scheiding een plaats
kon krijgen en positieve herinneringen bewaard bleven. Nog steeds bladeren haar kinderen het boek
regelmatig door. Het Herinnerboek bleek ook grootouders (en andere familieleden), therapeuten en
scheidingscoaches te helpen om met kinderen te praten wanneer ouders uit elkaar gaan en is
inmiddels aan haar tweede druk toe.

Het Herinnerboek kost €24,95 en is te bestellen op www.herinnerboek.nl

Noot voor de redactie
Voor vragen of recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Rosanne Pak van Pak
Communicatie via 06- 14 87 1804 of info@herinnerboek.nl 
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OVER PR MATTERS

Zorg dat er over je gesproken wordt, dat is de missie van PR Matters. Klanten werken met ons omdat ze
geloven in de kracht van free publicity en goede relaties, en wij ook. Dat begint bij nieuwswaarde creëren die
zowel de media als de doelgroepen aanspreekt. PR Matters bestaat sinds 2008 en heeft een gevarieerde groep
klanten.
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