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Patrick Retour schrijft kinderboek over pesten
Hulshout
Time2stop. Zo heet het nieuwe
boek van auteur Patrick Retour,
die internationaal bekend
raakte met het schrijven van
woonboeken. Deze keer
maakte hij samen met Bart
Verschueren een boek rond
pesten, met een cd boordevol
liedjes om kinderen bewust te
maken van pesten.
 Woonjournalist, auteur, singer-

songwriter: Patrick Retour is het allemaal. “Ik zing al heel mijn leven en
ben eigenlijk nooit gestopt met liedjes schrijven”, vertelt hij. “Toen Bart
Verschueren me vroeg om samen te
werken aan musicals kregen we ook
het idee om een cd-liedboek te maken. Omdat pesten zo vaak in de me-

dia verschijnt en er veel mensen over
praten, besloten we om dat thema te
gebruiken voor Time2stop.”
Droomwereld
Het verhaal gaat over Timi, een
verlegen jongen die gepest wordt op
school. Hij raakt in zichzelf gekeerd
en vlucht in een droomwereld waar
hij sterker is dan ooit en tegen monsters vecht. Wanneer hij terugkeert
naar de aarde, kan Timi zich inzetten
voor kinderen die zich buitengesloten voelen. “Dit boek en de cd geven
mensen zin om te zingen en om over
het onderwerp te praten. Tussen het
verhaal door zijn er liedjes die refereren aan de monsters die Timi ontmoet. Ook volwassenen kunnen zich
vinden in dit boek,” vindt Retour.
Niet alleen koos hij het thema
omdat er veel over gepraat wordt,
zelf heeft Patrick in zijn kindertijd

ook het pestgevoel mogen ervaren.
“Toen ik tien was, ben ik zelf lastiggevallen door een jongen. Hij zei me
dat ik niet meer op de gewone weg
naar huis mocht ﬁetsen, anders zou
hij me slaan. Ik nam een omweg om
de jongen te mijden, tot een vriend
het voor me opnam. Dankzij hem is
het pesten gestopt, anders had het
misschien langer geduurd.”
Dit boek zal de andere werken van
Patrick niet vervangen. “Ik blijf nog
woonboeken schrijven, maar het was
altijd al mijn jongensdroom om een
boek te schrijven voor kinderen en
die heb ik nu verwezenlijkt. Het is
een uitdaging voor mezelf. Als dit
een succes wordt, plan ik misschien
wel een vervolg.” MAVB
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Time2stop is in elke boekhandel
verkrijgbaar voor 24,95 euro.
www.averbode.be/time2stop

Patrick Retour toont samen met zijn dochtertje Irthe zijn boek Time2stop. “Het is altijd mijn jongensdroom geweest om een boek te schrijven voor kinderen”, zegt hij. FOTO JOREN DE WEERDT

