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De binnenkant van autisme

Kathy Hoopmann heeft duidelijk de kracht in zich om de essentie van een ontwikkelingsprobleem kernachtig te verwoorden. Ze bewees dit al eerder met haar boekjes Alle honden hebben ADHD en Alle katten hebben Asperger, beide
uitgegeven bij dezelfde uitgeverij en besproken op deze boekenblog. Nu bewijst ze dit weer in haar nieuwe boekje
Wat jij ziet en wat ik voel | De binnenkant van autisme.
Opnieuw krijg je als lezer op een creatieve, positieve en gezonde relativerende manier een zeer volledige opsomming
van zowel de positieve als de negatieve eigenschappen die iemand met een stoornis in het autismespectrum kan
hebben. Kan hebben, want Kathy Hoopmann is er zich wel degelijk van bewust dat niet iedere persoon met een
stoornis in het autismespectrum alle kenmerken heeft die in haar boekje worden vernoemd.
Uit haar voorwoord kun je opmaken dat Kathy Hoopman zich met dit boekje richt tot de ouders en begeleiders van
deze kinderen. Persoonlijk vind ik dat een onderschatting van de waarde van dit werk. Omdat het geschreven is vanuit
het standpunt van een kind met een autismestoornis, kan het zeer goed aangewend worden in een traject van
psycho-educatie voor het kind zelf en bij de begeleiding van zijn broers en zussen. Hoe dan ook: iedereen die dit
boekje leest, heeft achteraf zonder uitzondering een beter begrip gekregen van deze stoornis.
Tot slot nog even zeggen dat de bijbehorende foto’s weergaloos goed gekozen zijn. Soms ontroerend, soms
vertederend, een andere keer humoristisch… ze konden niet beter gekozen zijn. Hoef ik nog te zeggen dat het lezen
van een boekje van Kathy Hoopmann je het gevoel geeft dat je praat met een goede vriendin?
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