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-> Eerste schenking van 2000 euro  

Valerie Strategier heeft de eerste opbrengsten (een voorschot van ! 2000,- van de 

Uitgeverij L.J. Veen) geschonken, ! 1000,- aan de Stichting Kinderen Kankervrij 

(KiKa) en ! 1000,- aan de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)! De 

auteur schenkt alle opbrengsten van Een kikker in mijn buik aan KiKa en VOKK.   

-> Voorwoord door Jeroen Terlingen  

Het voorwoord van het boek Een kikker in mijn buik wordt geschreven door Jeroen 

Terlingen. Terlingen was redacteur bij Vrij Nederland en docent aan de Hogeschool 

voor Journalistiek. Hij schreef het ‘Het handboek voor overlevers’ en ‘De erfens van 

Thomas Hodgkin’ over zijn ervaringen met lymfklierkanker.  

-> Strategier leest voor uit Een kikker in mijn buik 

Op zaterdag 6 november organiseert de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker het 

najaarssymposium met het onderwerp ‘Mijn kind heeft kanker…hoe nu verder?’. Op 

het symposium vertelt Valerie Strategier over haar ervaringen met kinderkanker en 

leest zij een fragment voor uit haar boek, dat die dag voor het eerst te koop zal zijn. 

-> Wist u dat...? 

• De foto op de cover van Een kikker in mijn buik is gemaakt door de 17-jarige, 

Franse studente Alexandra Sophie? 

• De boekhandels Bruna, AKO, Libris en Bladzijde al 2000 boeken besteld hebben?  

• De website eenkikkerinmijnbuik.nl al door 1000 unieke bezoekers is bezocht?  

• Het boek Een kikker in mijn buik – Het verhaal van een kind met kanker al te 

bestellen is via de website?  

• Valerie Strategier twitter en een weblog schrijft over haar ervaringen als ex-patiënt 

van kinderkanker, het uitgeven van haar boek en de reacties op haar verhaal?  
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