
 

Onverhoopt - het jongste boek van Hilde Devos 

Hilde Devos schenkt de integrale opbrengst van deze dichtbundel aan de vzw Op de spiegel. 
Hiermee helpt die vereniging erkende vluchtelingen. 
 

 

 

Sinds oktober 2019 dragen woorden Hilde door de dagen. Ze 

waaien zomaar aan en blijven praatjes slaan tot ze onderdak 
vinden in een gedicht. Onverhoopt bundelt het kruim van die 

oogst. 
Vrije verzen, haiku’s en tanka’s verkennen wegen om 
onzekerheid, ongemak en pijn het hoofd te bieden, sterker 

nog: te doorleven. Ze verklanken een lofzang op woorden, 

natuur en humor. 
Deze dichtbundel kan een spiegel zijn en elkeen inspireren 

tot meer boeiende ervaringen, ook als het tegenzit. Hij 

schenkt schoonheid en troost, steekt een hart onder de riem 
en reikt manieren van beleven aan die leiden tot groot 

geluk.  
 
Onverhoopt, 136 bladzijden leesavontuur, gevat in een 

gelamineerde kaft, is te koop voor slechts 15 euro.  

Vanaf 1 juli liggen de bestelde dichtbundels tijdens de openingsuren 

(https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/kasterlee-lichtaart-tielen/) voor u klaar in de 

Wereldwinkel van Kasterlee, Melkstraat 38, 2460 Kasterlee. 
Wie zijn bestelling daar niet kan ophalen, krijgt ze thuisgestuurd, extra kost 5 € voor België 

en  10 €  voor Nederland per boek (m.a.w. 20 € in België en 25 € in Nederland). 

Intekenen voor Onverhoopt is wenselijk. Dit kan door vóór 12 juni 2021 
het onderstaande strookje op te sturen naar vzw Op de spiegel, Loopstraat 34, 2460 

Tielen of met een bericht naar opdespiegel@gmail.com (met vermelding naam en adres)  
én de som voor het aantal exemplaren, al of niet met verzendkosten, over te schrijven 

op het rekeningnummer BE37 5230 8108 7328 van vzw Op de Spiegel. 

Met uw bestelling steunt u Op de spiegel in woord en daad.  

Dank u wel, eveneens namens Hilde en de vluchtelingen die wij hiermee helpen. 
 

Stuur deze aankondiging gerust door.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intekenstrookje 

De heer/mevrouw: …………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

bestelt ……… dichtbundel(s) Onverhoopt,  met/zonder  verzendingskosten (schrappen wat 

niet past) en  schrijft …………€ over op BE37 5230 8108 7328  van vzw Op de spiegel met 

vermelding van: bundel Onverhoopt én naam en adres. 

mailto:opdespiegel@gmail.com

