
In 2012 begon ik, Natasja Esmeijer, 
in Zelhem met mijn praktijk Beeldig 
Brein, omdat ik erachter kwam dat 
veel kinderen, ondanks dat ze slim 
genoeg zijn, vastlopen op school. 
Inmiddels heb ik tientallen kinderen, 
jongeren en zelfs volwassenen laten 
zien dat ze prima kunnen leren, al-
leen anders dan dat er op school 
lesgegeven wordt.  

Noot voor de redactie(niet voor publicatie): 

Voor meer informatie of het aanvragen van 

een interview: 

Suzanna van der Laan (uitgeverij Booklight), 

tel. 06-293 918 79 / suzanna@booklight.nl  

Natasja Esmeijer, tel. 06 15 11 20 21 / beel-

digbrein@gmail.com  

 

Zie ook www.natasjaesmeijer.nl/perspagina 

voor downloads, inkijkpagina’s en meer 

informatie.  

Boekgegevens: 

Allergisch voor Moeten, het handboek voor beelddenkende jongeren 

(Booklight Uitgeverij) Hardcover, 400 pagina’s full colour 

ISBN: 9789492595461  prijs € 34,95 

Ik ben niet dom,                        
ik denk alleen anders 

Is de boodschap die Natasja Esmeijer jongeren mee wil geven als ze dit 
boek lezen. Elk brein is anders en sommige breinen leren nu eenmaal 
anders dan dat er op school lesgegeven wordt. Dat kan je onzeker ma-
ken en kan ervoor zorgen dat school voor jou geen veilige plek is. Met 
schooluitval en psychische problemen tot gevolg.  Allergisch voor Moe-
ten verschijnt 21 juni bij uitgeverij Booklight. 

In dit boek, met een regenboog aan onderwerpen (letterlijk), komen alle 
neurodiverstiteiten aan bod, met als verbindende factor het beelddenken. 
Hoe werkt je brein, hoe merk je dat op school en thuis en hoe kun je het 
jezelf makkelijker maken. Hoe kun jij wel leren en presteren zonder jezelf 
te veranderen.  

Allergisch voor Moeten wordt gelijk herkend door beelddenkers. Niet om-
dat ze niet willen maar omdat ze nog niet weten hoe en waarom ze aan 
een opdracht moeten beginnen.  Zodra het waarom en hoe duidelijk is 
verdwijnt de weerstand. 

Er zijn een aantal eigenschappen die je als mens kunt bezitten en vaardig-
heden die je jezelf eigen kunt maken. De combinatie van al die verschil-
lende eigenschappen en vaardigheden zorgt ervoor dat jij bent wie je 
bent en wordt wie je later wordt. Daar heb je aan de ene kant geen in-
vloed op: je hebt een bouwpakket waar je het mee moet doen, maar hoe 
je met de diverse onderdelen omgaat en hoe je ze ontwikkelt, daar heb je 
zeker wel invloed op. En daar gaan we nu mee aan de gang. Eerst weten 
wát er in je bouwdoos zit en daarna uitvinden wat je ermee kunt bouwen. 

De creativiteit die deze jongeren van nature bezitten wordt niet benut en 
gaat voor een groot deel verloren, terwijl wij die creativiteit zo hard nodig 
hebben om de problemen in onze maatschappij op te lossen. 

Na het succes van ‘BEELDDENKERS, Als kwartjes vallen…’ dat inzicht geeft 
aan volwassenen, ouders en leerkrachten,  is dit een logisch vervolg voor 
een kwetsbare doelgroep met heel veel potentie.  

Guus (14): Ik vind het een erg leuk boek om te lezen, je leert wat je zelf 

bent, wat beelddenken is en dat wist ik eerst niet. Ik vind het fijn dat ik 

erachter kom hoe mijn hoofd werkt. Het is een leuk boek om te lezen. Het 

is wel erg veel, maar dat vind ik niet erg. Het gaat namelijk over mijzelf. 

Omdat veel beelddenkers de voorkeur geven aan luisteren is dit boek via 

een QR code voorin ook auditief beschikbaar. En natuurlijk rijkelijk geïllu-

streerd door Amber Jacobs. 
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