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Wereldsucces voor het boek
View from my window,
Eerste druk al uitverkocht, lyrische reacties over
heel de wereld!
Het boek View from my window, dat op 18 november is uitgekomen in het Engels en het Frans,
kent een wereldsucces. In minder dan een maand tijd, is de eerste druk – 7.000 exemplaren – al
uitverkocht over heel de wereld. Een succes dat wordt bevestigd bij zowel de boekenwinkels als
de onlineshop www.viewfrommywindow.world. Om te beantwoorden aan de vraag– die in het
bijzonder hoog is met de eindejaarperiode – wordt het boek herdrukt.
"Door het boek kan ik opnieuw de emoties ervaren die ik heb kunnen voelen aan het begin van het
avontuur toen de eerste foto’s van over heel de wereld binnenkwamen. Nu zijn het dezelfde leden die
een foto posten van het boek dat ze pas hebben ontvangen. Het is ontroerend het boek te zien in hun
handen of op hun salontafel. Het is al toegekomen in Brazilië, Nieuw-Zeeland, Australië, Hongkong, of
ook nog Alasaka…" (Barbara Duriau, oprichter van de groep die het boek in eigen beheer heeft
uitgegeven)
Amerika, België en Australië zijn de drie landen die aan de top van de lijst staan, maar andere
landen volgen al gauw. Het boek werd al aangekocht op alle continenten. De eerste reacties, van
zowat over heel de wereld, zijn zeer lovend. Iedereen heeft het over een historische getuigenis
van over heel de planeet. Het is waar dat het een ontroerende reis is aan de hand van deze
bijzondere momenten.

« I have just had my book delivered and thank you, it is absolutely stunning – not only gorgeously
printed and wonderfully organized but more than that somehow loke a piece of music it hits all the
senses, taking one directly back to that time when the whole world paused and grieved and was
afraid; incredibly, immediately emotional. If anyone is thinking of buying a copy I could not
recommend it more highly – it’s a wonderful thing to treasure, to show your children, to pass one to
others, and also I believe a hugely important piece of shared vernacular, a perfect record of our
recent history undiluted by interpretation and not yet forgotten by the passage of time, retaining in all
its crystal clarity the immense sadness oh that time and yet still ineffably beautiful » (Karen von
Speyr, Angleterre)
« Beste Barbara, het boek is deze middag toegekomen, als een vroegtijdig Kerstgeschenk. Het is
onberispelijk, ruikt lekker naar vers papier en staat vol mooie kleuren en verhalen. Ik ga er ten volle
van genieten want het vertelt onvergetelijke verhalen van tederheid, pijn en geluk, overwonnen
gevechten, en dat alles dankzij jou. » (Berthe Coppin, Portugal)
« Barbara, I received my book today, Nov 27th, in Oregon. I am overwhelmed with tears of joy….. the
smell of a new book is absolutely divine. I have bought two more copies as gifts. » (Melinda
Hohenberger, Oregon)

Over het boek View from my window
Ter herinnering: het boek View from my window legt in 400 pagina’s het
ongelofelijke succes vast van de Facebookgroep met dezelfde naam.
Het concept is eenvoudig: het uitzicht fotograferen, van bij je thuis,
tijdens de lockdown, en dat vervolgens delen met anderen. Het wordt al
gauw een wereldwijd viraal succes. De groep die op 22 maart wordt
opgericht met 60 leden, bereikt in nauwelijks vier maanden meer dan 2
miljoen leden. De fascinatie overschrijdt alle grenzen.

Het boek View from my window, dat in eigen beheer werd uitgegeven
door de oprichter van de groep, de Belgische Barbara Duriau, omvat
400 pagina’s en brengt 260 foto’s samen van de 200.000 foto’s die tot
heden op de Facebookgroep met dezelfde naam werden voorgesteld. Het is vanaf 18 november
beschikbaar in de boekenwinkel en op internet (www.viewfrommywindow.world) aan 32 euro.
Een moment om er even veilig tussenuit te knijpen. De perfecte kans om de diversiteit en
schoonheid van de wereld te ontdekken vanuit je zetel: Van New York tot Moscow via Brussel,
Tokyo, Venetië, Mumbai, São Paulo, Sydney, Darjeeling,...
Elke foto werd vergezeld van een eenvoudige legende, een anekdote, een gevoel of een heus
levensver- haal... In enkele weken tijd is de groep geëxplodeerd, en werd de beweging mondiaal !
Er ontstond een ware gemeenschap, die bestond uit vriendschappelijke en solidaire
uitwisselingen.
Op 26 april, een maand na haar oprichting, telde de groep meer dan twee miljoen leden. De
wereldpers omhelsde het onderwerp. Het leidde tot een stortvloed aan interviews met de
oprichtster van de groep die men voortaan kan bestempelen als een wereldfenomeen.
View from my window blijkt een virtuele getuige van de pandemie zoals die werd ervaren door
mensen over heel de wereld. Het boek biedt de groep dan ook een tweede leven.

Aan de hand van 400 pagina’s reist de lezer rond de wereld, tussen de intimiteit van elk, en
herduikt men in die zo bijzondere periode. Net zoals de groep getuigt het boek van de rijkdom
van diverse, contraste- rende perspectieven.
De 260 gekozen beelden zijn opgehangen rond 12 hoofdstukken/ thema’s die gaan van « Lege
straten » tot « Morgen is een andere dag » over « All you need is love ». Zowel de foto’s als de
onderschriften werden identiek behouden, met akkoord van hun auteurs. Het project wil
menselijk en lokaal zijn.
Ook al werd ze benaderd door talrijke groepen uit heel de wereld, Barbara Duriau heeft – dankzij
crowdfun- ding die een paar maanden geleden werd opgezet om een boek uit te geven en een
reizende tentoonstelling te organiseren – de controle behouden over het project en dit boek zelf
uitgegeven, bijgestaan door naasten en Belgische onderaannemers.

Over de oprichtster
Achter dit initiatief zit een Belgische van 48 jaar, Barbara Duriau. Ze is
afgestudeerd in Visuele en Grafische Communicatie in een van de meest
prestigieuze scholen van België, La Cambre, en werkt een vijftiental jaar in
de grafische studio van Moulinsart waar ze onder andere verantwoordelijk
is voor het ontwerp van de Airbus A320 naar het beeld van de bekende
Belgische stripheld Kuifje.

In 1998 leidde haar honger naar avontuur en nieuwsgierigheid haar om de wereld rond te reizen
gedurende een jaar. In 2018 besluit deze dame die verliefd is op het leven en op reizen om alles
achter te laten en haar leven te veranderen. Ze verhuist naar Amsterdam, de stad waar « alles
mogelijk is ».
In maart 2020 beleeft de hele wereld een lockdown. Tussen isolatie en haar eigen verlangen om
erop uit te trekken, ontstaat het idee bij deze globetrotter: «We zijn allen gedurende lange tijd in
lockdown, bij ons thuis, met uitzicht vanuit ons raam, gedurende lange en vele weken. Wat is dat
uitzicht aan de andere kant van de wereld ? Wat als ik aan mensen op internet voorstel om een
foto te nemen en die te delen met an- dere mensen in lockdown? » View from my window is
ontstaan. Een verbindend initiatief gedurende deze moeilijke periode, op het snijpunt van alles
wat har fascineert: beelden, reizen en contacten.

