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Methode Klein Geluk
We hebben 3 Klein Geluk- recepten-boeken geschreven, over goed voor jezelf zorgen. Het laatste is gekoppeld aan Positieve
Gezondheid. We geven hierover trainingen aan zorgprofessionals.
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Klein Geluk voor de mantelzorger (2016) en Klein geluk als je ziek bent (2020)
Talrijke gemeenten en mantelzorgorganisaties in Nederland en Vlaanderen kochten de afgelopen
jaren boeken om hun mantelzorgers krachtig te ondersteunen (25.000 ex).

Klein Geluk als je ziek bent
Met Klein geluk als je ziek bent (okt. 2020) schreven Inge Jager en Maria Grijpma in toegankelijke taal
hun 3e (recepten)boek, een gids om goed voor jezelf te zorgen als je ziek bent. Of het nu chronisch is
of kortdurend, levensbedreigend of ‘iets waar je mee moet leren leven’: het leven van de zieke ligt
overhoop. En dan ook nog de Coronacrisis. Is dit boek een manier om je leefstijl aan te passen en je
eigen regie op te pakken ondanks tegenslag? Jazeker!
Dit boek is het 1e leefstijlboek in Nederland, dat gebaseerd is op de 6 pijlers van Positieve Gezondheid,
met een voorwoord van Machteld Huber zelf. Het slaat de brug tussen theorie en praktijk. Informatie
Positieve Gezondheid: www.iph.nl .
Positieve Gezondheid is de komende jaren een speerpunt van landelijke politiek en beleid.
‘Met ontzag heb ik de vele diepgaande, uitstekend gedocumenteerde “recepten” gelezen, waarmee mensen
geholpen kunnen worden... Wat had ik graag dit boek gekregen bij mijn artsexamen!’ Thieu Heijltjes, Medisch
Ondernemen, 8-12-2020

Met Klein Geluk voor de Mantelzorger (2016) schreven Maria Grijpma en Inge Jager eerder een
onmisbare (recepten)gids om goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger. En dat is precies wat nu
nodig is, in deze tijden waarin de zorg in zwaar weer verkeert en maar liefst 33% van de volwassen
bevolking (4 miljoen mensen) in Nederland mantelzorgtaken uitvoert.
Met deze praktische en inspirerende gids worden mantelzorgers uitgenodigd om gebruik te maken
van alle mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn, zodat zij monter aan het roer blijven staan van
hun eigen leven. 25.000 ex. werden verspreid, o.a. door veel gemeenten.
‘Nuttig, inspirerend en laagdrempelig: een mooi cadeau voor mantelzorgers.’
MantelzorgNL, landelijke vereniging voor mantelzorgers

Beide boeken zijn origineel, rijk en informatief.
Gaan zorgen voor een ander is iets wat je vaak ‘overkomt’: je geliefde, een ouder, een kind of een
vriend wordt ziek en jij neemt de zorg op je. Ziek worden, overkomt je net zo goed.
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Deze rijke en zeer informatieve boeken verlichten het leven van mannen en vrouwen die last hebben
van bijvoorbeeld stress, fysieke klachten, gevoelens van machteloosheid of eenzaamheid door de
situatie waarin ze zich bevinden. De praktische suggesties en helder geschreven aanwijzingen over o.a.
ontspannen, jezelf het beste gunnen, grenzen aangeven, samenwerken of hulp vragen helpen om stap
voor stap Klein Geluk terug te brengen in het leven. Mantelzorger of zelf ziek…je kunt het aan.
Daarnaast bevatten de boeken volop interviews, boektitels, websites en tal van mogelijkheden om
mantelzorgers en zieken in Nederland te ondersteunen. Het blijkt dat zorgverleners deze praktische
receptenboeken in hun begeleiding goed kunnen gebruiken.
Over de auteurs
Maria Grijpma en Inge Jager hebben beiden jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, onder andere
als (terminaal) verpleegkundige, coach en trainer. Ze hebben beiden ervaring als mantelzorger en als
zieke. Zij weten als geen ander dat je het niet volhoudt als je niet goed voor jezelf zorgt. Samen
schreven ze eerder het Handboek voor Klein Geluk waarvan meer dan 10.000 exemplaren werden
verkocht. (2012)
•
14-01-21 De 1e vlog van een 8-delige serie met Machteld Huber online! https://iph.nl/kleingeluk-als-je-ziek-bent-vlogreeks/
•
Bestellen: Bij grote aantallen voor gemeenten, (mantelzorg)organisaties,
patiëntenverenigingen, mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners en huisartspraktijken is er korting
mogelijk. Neem contact op met promotie@ankh-hermes.nl .
•
Denkt u ook aan de boeken als relatiegeschenk en/of kerstcadeau? Wellicht een eigen druk?
•
Workshop Klein Geluk: Van 30 minuten tot een hele dag. Ook online, interactief.
Train-de Trainer voor zorgprofessionals, Methode Klein Geluk: o.a. via MantelzorgNL en
www.kleingeluk.nu
Presentexemplaar, bestellingen, mogelijkheden voor een eigen druk aan te vragen bij Anouschka van
Wettum, promotie@ankh-hermes.nl Ook voor wederverkoop, d.w.z. boekverkoop in eigen netwerk.
Informatie, workshops en training bij: Maria Grijpma, 06-22627867, info@mooiemorgen.nl ;
www.kleingeluk.nu
Inkijkexemplaar 1: https://issuu.com/vbku/docs/klein_geluk_voor_de_mantelzorger_ma
Inkijkexemplaar 2: https://issuu.com/vbku/docs/klein_geluk_als_je_ziek_bent_-_inge_jager_en_maria
Het hele artikel van Thieu Heijltjes in Medisch Ondernemen, 8-12-2020:
https://www.medischondernemen.nl/blog/klein-geluk-als-je-ziek-bent
•
Klein geluk als je ziek bent (2020) | Inge jager en Maria Grijpma
€ 18,50 |192 pagina’s, gebonden| ISBN 9789020217261 | AnkhHermes
•
Klein geluk voor de mantelzorger (2016) | Maria Grijpma en Inge Jager
€ 18,50 |192 pagina’s, gebonden | ISBN 9789020213201| 25.000 ex. | AnkhHermes
•
Editie Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen (2018)
•
Handboek voor klein geluk (2012) | Maria Grijpma en Inge Jager
€ 14,95 | 192 pagina’s, paperback | ISBN 9789045313139 | 10.000 ex. | BBNC
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