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PERSBERICHT:

Mark Rutte neemt eerste exemplaar in ontvangst van Waar ben
je thuis?

[13 april 2022)

Schrijfster Aaltje van Zweden overhandigde vandaag in het Torentje in Den
Haag het eerste exemplaar van haar boek Waar ben je thuis? aan premier
Mark Rutte.
In haar boek doet ze een dringende oproep tot meer aandacht voor kwetsbaren in de

samenleving. Iets waar ze als moeder van een kind met autisme dagelijks tegenaan loopt.

Waar ben je thuis? verschijnt op 17 mei.
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Van Zweden: "In tijden van voorspoed is er alle ruimte en aandacht voor kinderen als mijn

Benjamin. Dan is iedereen bereid rekening te houden met hun beperking. Maar zodra de

maatschappij het moeilijk heeft, zoals bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar het geval was, vallen

zij buiten de boot. Terwijl het voor hen tig keer moeilijker is om zich aan te passen aan nieuwe

situaties. Ik hoop dat mijn boek bijdraagt aan een samenleving waarin mensen met een

verstandelijke beperking mogen meedoen."

‘Aaltje van Zweden schrijft als geen andere over levens die haar uit het hart
gegrepen zijn.’
— Arthur Japin

‘Ik ben onder de indruk van Aaltjes zeer heftige geschiedenis en van het
verhaal van Benjamin. Dit zal veel mensen troost bieden, inspireren en kracht
geven.’
— Jet Bussemaker over Om wie je bent
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Mark Rutte gaat het boek met aandacht lezen. Ook zal hij op 2 april 2023 het tweede Papageno

Huis openen, een initiatief van Aaltje van Zweden en haar man Jaap van Zweden om kinderen

en jongeren met autisme te helpen in hun ontwikkeling. In 2015 opende Koningin Maxima het

eerste Huis in Laren. Het tweede Papageno Huis komt in Lemmer.

Aaltje van Zweden is auteur. Samen met dirigent Jaap van Zweden heeft ze vier kinderen. De

diagnose autisme van zoon Benjamin leidde in 1996 tot de oprichting van Stichting Papageno.

In 2016 ontving Aaltje de prestigieuze Helene de Montigny-prijs voor haar inzet voor mensen

met autisme. In 2017 verscheen de bestseller Om wie je bent. Waar ben je thuis? is haar tweede

boek.

Waar ben je thuis? • Aaltje van Zweden – van Buuren • €22,99 • 296 blz. • ISBN 978 90 263

5679 8 • omslagontwerp Margo Togni • verschijnt ook als e-book en luisterboek

Annemieke van Plateringen
avanplateringen@amboanthos.nl  
T. +31(0)20 5245431  
M. +31(0)6 21573169

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_amboanthos
https://amboanthos.pr.co/images/425580
mailto:avanplateringen@amboanthos.nl


Ambo|Anthos

https://amboanthos.pr.co/
https://amboanthos.pr.co/

