PERSBERICHT: BOEKPRESENTATIE
Piet Maasland: „Blindelings vertrouwen‟
Wij, uitgeverij In-OutBooks, presenteren het nieuwste boek van onze schrijver
Piet Maasland uit Putten. Bijgaand ziet u een klein stuk informatie betreffende
het boek: „Blindelings vertrouwen‟ wat officieel gepresenteerd werd in: Zalen
en Congrescentrum De Aker in Putten op Woensdag 24 november.
'Mijn ogen zijn niet het enige geschenk wat ik heb gekregen. Na al die jaren
heb ik geleerd dat ik te accepteren en dankbaar heb te zijn voor alles wat er op
mijn weg komt. Ik weet wat de werkelijke essentie is van wat er voorvalt. Ik
heb daardoor ook geleerd dat de grenzen die ik vroeger meende te zien door
mijn beperking er alleen waren omdat ik ze daar wilde zien. Ik ruilde de angst
die daar de oorzaak van was in voor vertrouwen en liefde. De beperking is
namelijk ook een mooi stuk van me'.
Het is geenszins de bedoeling geweest van Piet een sensatieverhaal te maken
van zijn reis door zijn leven. Integendeel. Na al die jaren heeft Piet geleerd te
accepteren en dankbaar te zijn voor alles wat er op zijn weg is gekomen want zoals hij zelf zegt: „Mijn ogen
zijn niet het enige geschenk dat ik heb gekregen‟. Piet weet wat de werkelijke essentie is van wat er voorvalt
waardoor hij heeft geleerd dat de grenzen die hij vroeger meende te zien door zijn beperking er alleen maar
waren omdat hij ze daar wilde zien. Piet laat zich heden te dage
gemakkelijker meestromen op de rivier van het leven, door te erkennen en
volledig te aanvaarden dat de beperking ook een mooi stuk van hem is.
In “blindelings vertrouwen”, vertelt Piet Maasland op eerlijke en
indringende wijze hoe zijn leven veranderde toen hij langzaam maar zeker
blind werd. Hij neemt de lezer mee naar de eerste afspraak bij de oogarts,
naar zijn werk bij de bank en op wandelingen met zijn geleidehond. Hij
beschrijft zijn twijfels frustraties en overwinningen en de manier waarop het
geloof een grote steun voor hem is. Hij wil ook laten zien dat blinde mensen
niet zielig zijn. Met creativiteit en met hulp van familie en vrienden heeft hij
veel moeilijkheden overwonnen. Als je blind bent of wordt, kun je nog
prima meedraaien in de maatschappij. Een mooi en meeslepend boek!
Wilt u het boek bestellen dan kan dit via een antwoordmail op deze mail.
Via de website: http://www.in-outbooks.nl
of nog makkelijker via een e-mail naar: in-out@planet.nl
Het boek kost € 12,95 exclusief verzendkosten. De verzendkosten in een
„bubbeltjes‟ envelop en postzegels bedragen: € 2,64 (Dit geldt tot en met 2
boeken per envelop). Voor grotere aantallen worden deze aangetekend verstuurd en bedragen de
verzendkosten € 9,00 Bijgezonden wordt een nota waarop het bankrekeningnummer vermeldt staat.
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