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Als Margareth met het schrijven begint, is het nieuwe van de emigratie naar Ierland er vanaf en zijn zij en haar man
Harry al aardig ingeburgerd. Er blijft echter voldoende stof over om ervaringen als emigrant te verhalen. En het blijft
een uitdaging om het leven in Ierland vorm te geven. Helemaal als Harry wordt gediagnostiseerd met Alzheimer. Dan
komt het erop aan; blijf je die uitdagingen aangaan of keer je terug naar Nederland?

Harry en Margareth besloten om in Ierland te blijven. Want de voordelen van een 'back to basic leven' in de natuur, vol
rust en ruimte bleven zwaarder wegen dan'geleefd te worden', in het hectische Nederland. Als Margareth alleen achter
blijft, staat zij voor diezelfde keuze...

Een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven in Ierland en in de keuzes die je als Nederlander blijft maken
wanneer je eenmaal geëmigreerd bent.
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