PERSBERICHT

www.futurouitgevers.nl
welkom@futurouitgevers.nl

Mag je verliefd worden op een ander, terwijl je vrouw ernstig ziek is?
De autobiografische roman Heleen is het schrijversdebuut van Johan Steenhoek. In het
aangrijpende dagboekverhaal beschrijft Johan nuchter en liefdevol wat er met hem gebeurt als
zijn vrouw plotseling een hersenbloeding krijgt.
Net wanneer hij (in het boek Eric) het wat rustiger aan wil doen, wordt hij geconfronteerd met
een heel ander leven, dat zich wekenlang grotendeels afspeelt in ziekenhuizen. Na een paar
maanden, als nog onduidelijk is hoe groot de schade is die Heleen heeft opgelopen, wordt Eric
verliefd. Eric raakt in een spagaat en worstelt met de keuze die hij moet maken tussen zijn
vrouw en zijn nieuwe liefde.
In dagboeknotities beschrijft Johan zijn proces van afscheid nemen, loslaten en accepteren dat
het leven niet loopt zoals je wilt. Zowel positief als negatief: je kunt plannen maken maar tegen
sommige dingen valt niet op te plannen. En er kan zomaar een mooie vrouw op je pad komen,
die je de mooie dingen van het leven laat zien.
Over Heleen (ISBN: 9789492221599)
Tijdens zijn vakantie op Ameland hakt ondernemer Eric de knoop
door. Als hij terug is, wil hij alles veranderen. Hij zal zijn opvolgers
inwerken en eindelijk de tijd hebben om van het leven te genieten.
Als Erics vrouw Heleen in het ziekenhuis belandt, wordt inderdaad
alles anders. Maar niet op de manier waarop Eric had gehoopt.
Hij gaat een onzekere tijd tegemoet, waarin hij terugdenkt aan de
mooie momenten die hij samen met Heleen heeft beleefd.
Ondertussen loopt hij tegen allerlei obstakels in de zorg aan en zoekt
hij steun bij zijn familie en vrienden. Het wordt voor Eric nog lastiger
als hij verliefd wordt op Brigitte en een relatie met haar begint.
Nuchter en liefdevol laat hij zijn oude leven los en omarmt het
nieuwe.
Over de auteur
Johan Steenhoek heeft als ondernemer jarenlang veel te hard gewerkt en besluit tijdens een
vakantie dat hij het rustiger aan wil doen. Een maand na de vakantie slaat het noodlot echter
toe: zijn vrouw wordt ernstig ziek. Hij houdt een dagboek bij en die dagboeknotities vormt hij
later om tot zijn debuutroman ‘Heleen’.
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