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Op 18 september organiseerden kunstenares Simone Gerritsen en fotograaf Ellen Koelewijn 
‘Kunst in de Hucht’ in Elst. Samen met Marlijn Colijn beheerde ik een stand voor het goede 
doel. Tientallen webwinkels doneerden producten en kinderkunst en de altijd-prijs-loterij 
bracht € 1002,00 op voor www.gelukvoorpuck.nl. Geluk is niet in geld uit te drukken, maar het is 
gewoon nodig om een jong meisje met kanker in Amerika te behandelen. 

Zo moeder, zo dochter

Ruim twee jaar na het verschijnen van Moederen met autisme is er van haar rustige leven niets 
meer over. Sigrid Landman werkt in de thuiszorg, geeft lezingen, schrijft haar vingers blauw, 
droomt van een bestseller en bestiert haar geheel autistische gezin. Chaos met autisme is het 
vervolg op haar succesvolle debuut. Deze vrouw met een missie laat zien dat je ondanks 
beperkingen een goed leven kunt leiden. Ds. Arie van der Veer schreef het voorwoord. 

Kim (2000) heeft humor, klassiek autisme en het schrijftalent van haar moeder Sigrid 
Landman. Haar eerste boekje verschijnt in de Kinderboekenweek 2011. Evelien van Dort 
schreef het voorwoord. 

Boekpresentatie: woensdag 5 oktober 2011 van 19.00 tot 21.00 uur op de Dr. A. 
Verschoorschool, Groenelaantje 40, 8070 AK te Nunspeet. Autisme deskundige Colette de 
Bruin reikt het eerste exemplaar uit aan Kim en Sigrid. 

Bij aankoop van Chaos met autisme via de schrijver of uitgever krijgt u het boekje van Kim 
gratis. Boektrailer: http://www.youtube.com/watch?v=4y9GqmsykUk

Jongste schrijver van Nederland
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Op zijn negende verjaardag verscheen Avonturen van Leonardo 2, het debuut van Tom Bier.  
Daarmee is hij de jongste schrijver van Nederland en haalde hij het Jeugdjournaal. We hebben 
een geweldige boekpresentatie gevierd op zijn school in Zevenaar. Tom volgt Leonardo 
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Het was zijn droom om schrijver te worden en die 
droom kwam uit! 
Kijk eens op: http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/999271/Debuut-piepjonge-
schrijver-Zevenaar.htm 

Op zaterdag 8 oktober signeert Tom Bier bij Boekhandel Hijman & Arends, Grote 
Oord 15, 6811 GA te Arnhem. Je bent welkom van 15.00 tot 16.00 uur. 

Multitalent

Debutante Alexandra Smith is momenteel op werkvakantie in Australië om haar 
roman te voltooien. Met Robby Oehlers, bekend van The voice of Holland, heeft ze 
een nummer geschreven. Deze titelsong van haar boektrailer wordt live gezongen 
op de boekpresentatie in Amsterdam. Haar indrukwekkende roman Schemervlucht  
verschijnt eind november. Lees meer op: http://alexandraschrijft.blogspot.com

Het gaat dus goed met Schrijverij Mooi Mens. Er komen steeds meer mooie projecten op 
ons pad. Verschillende schrijvers doneren hun auteursvergoeding aan een goed doel. Zo 
ook Willibrord Frequin: http://www.youtube.com/watch?v=ZOhRiQkiis0

Je kunt ons vinden op Hyves, Twitter en Facebook, waar Prins Vince een eigen pagina heeft. 
https://www.facebook.com/#!/pages/Prins-Vince/271178836245275 Via onze website kun je 
je aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.  

Hartelijke groet,

Coen Hoogveld

Renate Diks
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