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Inleiding 

Zowel in mijn werk als orthopedagoog als in de praktijk van mijn 
moederschap kom ik direct en indirect altijd in aanraking met 
opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Niet alleen wat betreft mijzelf 
als moeder en opvoeder van (onze) kinderen, maar ook wat betreft 
mijzelf als mens. Wie is Miranda eigenlijk in haar verschillende 
levensrollen? Een rode draad in mijn leven; overdenken, analyseren 
(mezelf ‘ont-wikkelen’) en altijd proberen verder te groeien.  
Aangezien schrijven mijn tweede grote ‘levensthema' is en ik genoeg 
‘stof’ verzameld heb in de afgelopen jaren, heb ik besloten om deze 
twee passies nu eens te bundelen en te gaan delen….  
En zo is mijn eerste ‘echte’ boek geboren! 

De titel ‘Mooist’ zou je kunnen lezen als ‘Miranda Over Opgroeien/
Opvoeden/Ontwikkelen In Stappen’ of zoiets….ik hou van spelen met 
taal. Maar ‘Mooist’ staat vooral voor mijn overtuiging dat ieder mens 
op zijn mooist is, als hij (lees ook zij) zichzelf mag en kan zijn en 
vanuit zijn kracht leeft en doorgeeft.  
Sommige (delen van) verhalen zijn enigszins serieus en sommigen 
bevatten iets meer luchtigheid en zelfspot. Ook ‘gooi’ ik er tijdens het 
schrijven nog wel eens werkgerelateerde termen doorheen en 
zelfverzonnen woorden. Dit leest soms wat lastig, maar is blijkbaar 
mijn schrijfstijl. Ervaar het maar….lees met een knipoog en sla over 
waar je niets mee kunt. De  verhalen staan op chronologische volgorde 
(ik hou ook van structuur), maar zijn als losse verhalen te lezen.  
Zelf ben ik erg blij met dit resultaat, hoe dan ook… Joepiedepoepie, 
eindelijk mijn eigen boek, lekker ouderwets gedrukt op papier!!!! 

Geen speciaal dankwoord, want dat vind ik zo ‘truttig', maar 
misschien toch een ‘klein bedankje’ aan een aantal mensen die me 
geïnspireerd en gestimuleerd hebben om het ‘gewoon te doen’;…. 
mijn gezin en familie, Judith, Koen, Ingrid, mijn kapper, de juf van 
school en allen die zelf weten dat ze een belangrijke rol hebben 
gespeeld; dank jullie wel!  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