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Live 
mindfully
Leven met aandacht 

Live mindfully
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Gefilterde quotes 
elke donderdag dronk de nieuws-

gierige marie-louise van Dorp  
koffie met een inspirerende persoon, 
en na afloop filterde ze de leerzame, 
opvallende of mooie quotes uit het 
gesprek en liet die op een koffie-

filter schrijven. ‘Fladder met elkaar 
door het leven’ was zo’n mooie. 
(Quote van geertje van Keulen.) 

Vind er nog meer op  
Dekoffiefilter.nl.

Schaduwspel
geef de creativiteit van je kinderen, neef, nicht of buurmeisje een zetje met het 
Pop Up-schaduwspel. Handgesneden kartonnen figuren in de thema’s lente, 
Circus en Kriebelbeesten in de tent helpen een handje om er een eigen verhaal 
omheen te bedenken. een zaklamp en een lichte achtergrond doen de rest.  
Coandmore.nl

Huisdier 
om je nek

leuk: een poes, hond of  
hamster als hangertje aan een  

ketting – als je van dieren houdt, 
tenminste. nog leuker: je eígen 

poes, hond of hamster! De  
italiaanse Sara max transfor-
meert een afbeelding van je 
huisdier tot een hangertje.  
Flowerlandshop.etsy.com 

Boeken
Hittegolf
in de bloedhete zomer van 1976 loopt de gepensioneerde Robert Riordan  
’s ochtends de deur uit om een krant te kopen, zoals hij al dertig jaar doet.  
alleen komt hij dit keer niet terug. Zijn vrouw en drie volwassen kinderen komen 
samen om hun vader te zoeken, en er wordt nogal wat oud zeer opgerakeld.  
als geen ander weet maggie O’Farrell de onderlinge verhoudingen binnen  
een familie bloot te leggen. Als de regen niet valt, maggie O’Farrell, € 19,95  
(artemis & co)

juweeltjes van Munro
Vorig jaar kreeg de in nederland relatief onbekende alice munro de nobelprijs 
voor de literatuur toegekend. De kroon op het werk van de bijna 83-jarige  
Canadese schrijver, die veel wordt gelezen en gewaardeerd door collega- 
schrijvers als Herman Koch en manon Uphoff. De verhalen van munro zijn  
stuk voor stuk kleine juweeltjes en doen qua thema’s en spanning niet onder 
voor een grote roman. Lief leven, alice munro, € 22,50 (De geus)

opstand met ansichtkaarten
een van de mooiste ‘herontdekte’ boeken van de afgelopen jaren is Alleen in 
Berlijn van Hans Fallada. een onopvallend echtpaar in Berlijn besluit op een dag 
dat het genoeg is geweest met Hitler en zijn nazi-regime, en komt in opstand: ze 
leggen overal in de stad ansichtkaarten neer om de mensen te waarschuwen. een 
bijzonder portret van gewone mensen in tijden van oorlog en een weergaloos 
beeld van Berlijn. Alleen in Berlijn, Hans Fallada, € 19,90 (Cossee)

Mindful aan het roer
Snacken, roken, te veel geld uitgeven: slechte  

gewoonten sluipen er makkelijk in. Mindfulness kan  

dat voorkomen, zeggen onderzoekers van de universiteit 

van Georgetown. Mindfulness belemmert namelijk het  

impliciet leer vermogen (leren zonder erbij na te  

denken), wat typerend is voor automatismen die je  

liever kwijt dan rijk bent. Mensen die mindful zijn, 

staan zelf aan het roer en zijn geen slaaf van  

belemmerende gewoonten. (Bron: Neuroscience)

lekker suikerloos
De oma van Carola van Bemmelen zei vroeger: 
“Kind, verwelkom het nieuwe en behoud het  
goede van het oude.” Voor haar 100% suikervrij 
Basiskookboek gaat ze dan ook terug naar de tijd 
dat voeding nog gewoon herkenbaar was als  
voeding en suiker nog een delicatesse was. Het 
boek helpt je om je bloedsuikerspiegel in balans te 
houden en geeft inzicht in verborgen suikers: ook 
vleesbeleg bevat suiker, bijvoorbeeld. gewoon 
goed om te weten. 100% suikervrij Basiskook-
boek, Carola van Bemmelen, € 19,99 (Spectrum)

Leuks van  
Keri en Lisa

twee van onze favoriete schrij-
vers en ontwerpers, Keri Smith 
en lisa Congdon, hebben ieder 
een nieuw boek. lisa een boek 

vol handgetekende quotes  
(inmiddels haar specialiteit),  

zoals het mooie ‘Nothing in life  
is to be feared, it is only to be  
understood’ van marie Curie. 

Keri schudt je wakker uit de sleur 
van alledag met haar boek vol 

ansichtkaarten waarop grappige 
opdrachten staan, precies zoals 
we dat van haar gewend zijn in 

haar boeken. Everything is  
connected, Keri Smith, € 15,99 

(Spectrum) en Whatever you are,  
be a good one, lisa Congdon,  

$ 14,95 (Chronicle Books)


