	
  

Woensdag 28 mei 2014: Boeklancering Naupaka in Amsterdam

… een inspirerend verhaal over het omstreden besluit van
schrijfster Lideweij Bosman vlak voor het overlijden van haar
geliefde
-persberichtAmsterdam, 15/05/2014 - Op woensdag 28 mei aanstaande presenteert schrijfster Lideweij
Bosman haar eerste boek ‘Naupaka’ in Westerliefde Amsterdam. Naupaka is het
autobiografische debuut van Bosman en gaat over de relatie met haar grote liefde die
afgelopen zomer overleed aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Door te beslissen haar
partner vlak voor zijn dood te verlaten stuitte zij op grote taboes rondom relaties en
sterftebegeleiding. Lideweij geeft het boek zelf uit onder de naam Liinkt.
Inspirerend boek Terwijl Lideweij duizenden kilometers van haar grote liefde Sander
verwijderd is, vecht hij op zijn sterfbed voor zijn leven. Jarenlang zijn ze onafscheidelijk en
strijden ze samen tegen zijn lymfeklierkanker. Totdat Lideweij de onmogelijke beslissing
neemt om niet bij zijn overlijden te zijn. Ze vertrekt naar Hawaï, de plek waar Sander haar
tien maanden eerder met de Hawaïaanse legende van de naupakabloem ten huwelijk heeft
gevraagd. Ze beleeft er een helende reis, waarbij Hawaïaanse levenslessen helpen om haar
diepe verdriet te verwerken en tranen langzaam plaatsmaken voor inspirerende inzichten en
nieuwe dromen. Het is een boek dat je aan het denken zet over je leven en de keuzes die je
maakt.
Over de schrijver Lideweij Bosman (1979) is freelancejournalist. Naupaka is haar
autobiografische debuut dat ze zelf uitbrengt onder de naam Liinkt. “Ik geef mijn boek zelf uit
om met de bespaarde royalty’s jonge start-ups te ondersteunen. Hiermee realiseer ik twee
dromen tegelijk. Tevens geeft de lancering van Naupaka me de mogelijkheid aandacht te
vragen voor een schrijnende kwestie betreft inloophuizen als het Helen Dowling Instituut
(HDI). Een instelling waar mensen met kanker en partners steun en begeleiding kunnen
krijgen maar die door bezuinigingen in de zorg in financieel noodweer zit, net als vele
soortgelijke instanties"

	
  
Taboe doorbrekend Het Helen Dowling Instituut was voor Bosman als partner van een
ernstig zieke lymfeklier kankerpatiënt onmisbaar. Zo lieten medewerkers haar inzien dat het
niet vreemd is dat geliefden uit elkaar gaan zodra de situatie onleefbaar wordt. Voor Lideweij
was het vanzelfsprekend om tot het bittere eind voor Sander te blijven zorgen, want
weggaan doe je toch niet als je partner niet lang meer te leven heeft? Uit onderzoek blijkt dat
over dit onderwerp maar weinig wordt gesproken en ook de berichtgeving in de media is
minimaal. De boodschap is duidelijk en hard: als er geen financiële support van
geldschieters komt, dan is er straks geen psychische opvang meer voor kankerpatiënten en
partners.
Uitnodiging boeklancering met Hawaïaans tintje De boeklancering van Naupaka vindt
plaats op woensdag 28 mei van 17.30 tot 19.30 in de Westerliefde in Amsterdam. Naast
de uitreiking van het eerste exemplaar is er een klein feestje met Big Kahuna Burgers &
Beer, live optredens, vers gebrouwen bloementhee en jonge start-ups die hun werk
presenteren. Je bent van harte uitgenodigd om bij de lancering aanwezig te zijn. Meld je
vóór donderdag 22 mei aan via liinkt@liinkt.com Tip: combineer de boeklancering met het
mobiele eetfestijn ‘De Rollende Keukens’ dat op het terrein van de Amsterdamse
Westergasfabriek plaatsvindt.
| Naupaka Hardcover, geïllustreerd | 192 pagina’s | ISBN 9789082227703 | ca. €23,95 | De
illustrator van het boek, Floor Rieder, won onlangs de Gouden Tulp voor het beste nonfictieboek van 2014 | Fotocredit: Marijn Smulders|
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Noot voor redactie:
Wilt u bij de boekpresentatie aanwezig zijn? Lideweij interviewen? Neem svp contact op
via 06-28611302 of mail liinkt@liinkt.com DOWNLOAD de cover van het boek en portretfoto
van
Lideweij
via https://www.dropbox.com/sh/apui4vg8qkfcwyl/AADxqBkZTAaNVsZL9o7Uclmia en
bezoek Naupaka online via http://www.facebook.com/naupakaboek en/of twitter @LI_INKT
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