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Daan 
Duizendpoot 

zoekt de 
regenboog 

Kanker? Kan ‘k er iets aan doen?
Kriebel de kreeft die het je vriendje geeft!

Leona Geudens
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Dank je wel Marijke Thomas voor het ontwerp van Daan Duizendpoot.
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Voor jou.

Dit boek is opgedragen aan al die mensen die geconfronteerd worden met 
kanker in hun directe omgeving. Als kankerweduwe op jonge leeftijd heb ik van 
heel dichtbij meegemaakt hoe intens en zwaar een dergelijk proces kan zijn; vol 
momenten van intens geluk om wat nog is, maar ook met periodes gedrenkt in 
een poel van machteloosheid, waarin een storm van woedebuien die je naar 
niets of niemand kan richten, de golven beroert. Hoop en een beetje toeval 
doen ook leven en vaak komen mensen sterker uit de strijd; hun bloed 
stromend vol liefde voor de wereld met een extra dosis unieke kracht. 

K-A-N-K-E-R, een woord dat zo’n emotionele lading heeft dat het moeilijk uit te 
spreken blijft, wordt vaak geassocieerd met oudere mensen. Er wordt vaak 
vergeten dat, zoals in mijn verhaal, jonge vaders erdoor getroffen kunnen 
worden. Dat kinderen er het slachtoffer van zijn is voor velen al helemaal 
ondenkbaar omdat zij degenen zijn die moeten bruisen van levensenergie. Juist 
omdat het zo’n taboe is dat de kleine mensjes onder ons worden 
geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven, lijkt het mij nuttig hier 
eens de schijnwerpers op te zetten; zeker als dat in een omgeving kan van het 
gewone dagelijkse schoolleven. Niet alleen de zieke, maar ook zijn kameraadjes 
zitten met een waslijst van vragen. Reis mee naar het imaginaire wereldje van 
de Grote Groene Bosschool waarin ondanks de schijnbare zwart-wit-
perspectieven een realistisch verhaal wordt gebracht op een kleurrijke manier, 
dat soms voor een traan, maar nog vaker voor een glimlach en dankbaarheid 
zal zorgen. 

Leef mee.

Beleef meer.

Levendig.

Een belevenis.

Beef niet.

Geef je over.

Soms legt het leven je in de luren.

Soms beleef je avonturen.
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