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-> Derde druk  

De verkoop van Een kikker in mijn buik loopt zo goed dat de uitgeverij in maart een 

derde druk aankondigde. De schrijfster ontvangt nog steeds veel reacties van 

mensen die steun en (h)erkenning in haar verhaal vinden.   

-> E-Book 

Een kikker in mijn buik is nu ook als E-Book verkrijgbaar. Een E-Book (Electronic 

Book) is een digitale versie en is te lezen op computers, telefoons, IPads enz.  

-> In dienst bij de VOKK 

Sinds 1 maart werkt Valerie Strategier parttime bij de Vereniging ‘Ouders, Kinderen 

en Kanker’ (VOKK), waar zij is gevraagd zich in te zetten voor de 

belangenbehartiging van overlevers van kinderkanker (survivors). Daarnaast is 

Valerie gestart als freelance tekstschrijver en werkt zij aan haar eerste roman.  

-> Voorlezen 

Valerie Strategier heeft uit haar boek voorgelezen op het jaarlijkse congres van de 

Stichting Kinderoncologie Nederland en op een benefietavond van Rotaryclub 

Spinoza, waar Liesbeth List, Rene Froger, Cesar Zuiderwijk en Laura Figi optraden. 

Tijdens deze avond werd bijna 100.000 euro opgehaald voor onderzoek naar 

kinderkanker (VU medisch centrum). 

-> Een kikker in mijn buik in de media 

• Een uitgebreide reportage van 8 pagina’s over het boek in JAN Magazine (maart) 

• Een interview in het speciale boekenweeknummer van Mijn Geheim  

• Een recensie in Trouw 

• Een recensie in INKT 

• Eerder besteedden o.a. Echo, Margriet, Het Parool, Met het Oog op Morgen 

(radio1), Dit is de Dag (radio1), ViVa, Flair, FunX Radio, KWF Kankerbestrijding, 

Schrijvers4Fun, Stichting Jongeren en Kanker en Vereniging ‘Ouders, Kinderen en 

Kanker’ aandacht aan het boek. 

 

-> Heeft u het boek gelezen? Laat weten wat u ervan vindt op het gastenboek 

en schrijf een recensie op bol.com!  
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