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OMSCHRIJVING

Wat betekent het als je als moeder ontdekt dat je kind verslaafd is? Hoe ga je om met de leugens, de
twijfels en teleurstellingen? Gary Kok (1950) vertelt in Cokepunt hoe haar zoon Ruud meer en meer van
haar vervreemdt en ze steeds meer achter de feiten blijkt aan te lopen. Ruud Hansen (1980) verhaalt over
de depressies en de druk van de dealer, zijn zelfmoordpoging en het gebruik van geweld. Hoe ging hij om
met het schuldgevoel en lukte het hem om clean te blijven? Gary vond dat ze te weinig gehoord werd door
de instanties en richtte in 2004 de zelfhulpgroep Moedige Moeders op in haar geboortedorp Volendam. Ze
kreeg hiervoor het Nationale Compliment uitgereikt uit handen van Prinses Màxima. In Cokepunt geeft ze
inzicht in alles wat kwam kijken bij de verslaving van haar zoon: van de onwetendheid tot de
gemeentelijke politiek, van de zorginstellingen tot de schuldsanering.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Door haar werk kwam Helen Vreeswijk regelmatig in contact met daders en slachtoffers van gedwongen
prostitutie. Haar ervaringen bij de recherche heeft ze verwerkt in ...

Cokepunt (paperback). Cokepunt 2e druk is een boek van Ruud Hansen uitgegeven bij De Boekenmakers.
ISBN 9789077740125 Wat betekent het als je als moeder ontdekt dat ...

Cokepunt. 18 Jul 2014 3 reacties. door Greatje ineten en drinken Tags:Coca-Cola; light; sixpack; suiker;
koffie; glazenwasser. Mijn collega R is aan de Coke zag ik ...
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