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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Logeren in een buik / Wilma Degeling & Helen van Vliet. - Boxmeer : UitgeverÐ Menuet, [2019]. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm.
Zowel het thema, draagmoederschap, van dit kleurige prentenboek (A4-formaat) is bijzonder als hoe het is
opgebouwd. In het verhaal wordt draagmoederschap vergeleken met logeren. Twee verhalen lopen parallel
aan elkaar: in het heden bereidt het jongetje Jonas zich voor op de komst van logee Noortje. Bij dit verhaal
staan illustraties in vrolijke, heldere kleuren. Het wordt afgewisseld met een verhaal dat zich afspeelt in het
verleden en over de geboorte van Jonas vertelt. Hierbij staan de zwart-witillustraties (met blauw) op een
lichtblauwe achtergrond. Jonas komt niet uit de buik van zijn moeder, maar heeft negen maanden
'gelogeerd' bij een draagmoeder. Het draagmoederschap wordt zo heel sterk gesimplificeerd om het voor
jonge kinderen behapbaar te maken. De moraal van dit verhaal is volgens de schrijfster dat logeren leuk is
en soms problemen kan oplossen. Dit boek is bedoeld om met kleine kinderen het gesprek aan te gaan over
hun herkomst, als die buiten de standaard vader - moeder - baby valt. Met enige informatie achterin. De
schrijfster (voormalig rechter) heeft inmiddels diverse jeugdboeken op haar naam staan. Een van de weinige
prentenboeken over dit thema, om voor te lezen aan kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar. Een van de weinige
prentenboeken over het thema draagmoederschap.
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