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Gerard Sonnemans
Miny zoekt een thuis
Tekst: Gerard Sonnemans
Illustraties: Mikiyas Sewnet

De kleine geit Miny is helemaal alleen. Ze gaat op zoek naar een plek
waar ze welkom is. Iedereen wil best zo’n leuke kleine geit als vriendje,
maar overal is wel iets mis. Overal?
Een Ethiopisch tintje
De Ethiopische illustrator Mikiyas Sewnet werd als negenjarige wees opgevangen door Stichting Lalibela. In het weeshuis kreeg hij de kans zijn talenten te ontwikkelen. Hij verdient nu zijn brood door Ethiopische iconen
op perkament te schilderen.
Gerard Sonnemans - voorzitter van Stichting Lalibela - vroeg hem de prenten voor Miny zoekt een thuis te maken. Mikiyas herkende zijn eigen achtergrond in het verhaal en greep deze kans met beide handen aan.
De website www.minyzoekteenthuis.nl bevat informatie over de samenwerking tussen Gerard Sonnemans en Mikiyas Sewnet, een leeswijzer en
kleurplaten.
Gebonden, 28 pagina´s
Prijs: € 13,50
ISBN 978-94-91707-00-1
NUR 273

Jelle en de leeuw
Tekst: Gerard Sonnemans
Illustraties: Mike Monaghan

Jelle krijgt een euro van opa. Dat is te weinig voor de dierentuin,
maar genoeg voor een broodje knakworst.
Ondertussen is de leeuw uit de dierentuin ontsnapt.
Hij heeft honger en ruikt de worst in Jelles broodje.
Jelle gaat ervandoor, maar de leeuw zet de achtervolging in.
In de speeltuin krijgt hij het worstje bijna te pakken…
In deze herziene druk van Help, de leeuw zit klem heeft de tekst een
facelift gekregen en komen de vrolijke illustraties door een aangepast formaat nog beter uit de verf.
Duizenden kinderen hebben al genoten van het avontuur van de uit
de dierentuin ontsnapte leeuw, de dappere Jelle en zijn knakworstje.
Moeiteloos laten zij zich meevoeren in de gewaagde perspectiefwisselingen.
Kleurplaten zijn te downloaden vanaf de website van de uitgever en
de auteur.
Gebonden, 32 pagina´s
Prijs: € 13,50
ISBN 978-94-91707-01-8
NUR 273

www.gerardsonnemans.nl

Wilma Degeling
Piepende remmen en klimmende apen
Tekst: Wilma Degeling
Illustraties: Roelof van der Schans

Marjan haat logeren en toch moet ze in het
ziekenhuis blijven. Plat in bed, zonder ook
maar het dunste kussen onder haar hoofd. Ze
wil niet praten met de zusters en al helemaal
niet spelen met de andere kinderen in haar
zaal. Ze wil naar huis!
De regels zijn ook heel streng en Marjan heeft
bovendien afschuwelijke hoofdpijn. Maar het
ergst is misschien nog wel dat haar moeder zo
vreemd doet en alle vragen ontwijkt. Waarom
is dat?

‘Piepende remmen en klimmende apen’ gaat
over de warme, maar soms knellende band
tussen Marjan en haar moeder. Over je alleen
voelen als iedereen zwijgt. Over hoe dat
verandert als je wel met elkaar praat en elkaar
wat ruimte geeft. En zo stapt een stoere Marjan
na een paar weken uit haar ‘bed met een
hekje’. De wijde wereld in.
Het verhaal speelt zich ongeveer vijftig jaar
geleden af. Achter in het boek kun je zien
dat ziekenhuizen tegenwoordig meer rekening houden met kinderen. Gelukkig maar!

Gebonden, 208 pagina´s
Prijs € 14,50
ISBN 978-94-91707- 05-6
NUR 282

www.wilmadegeling.nl

Theo Engelen
Schimmen uit het verleden
Theo Engelen

Als Sander naar Dijkzicht verhuist hoort hij al
snel dat hun nieuwe woning in de Tweede
Wereldoorlog getuige is geweest van
dramatische gebeurtenissen. Stukje bij beetje
komt hij erachter wat zich precies heeft
afgespeeld en leert hij de hoofdpersonen uit
die tijd kennen.
Het komt zo dichtbij dat het hem de adem
beneemt...
Stijf van de kou probeerde ik op te staan.
Midden in de beweging bleef ik zitten. Een
paar meter naast me flitste een schijnwerper
aan. Meteen daarna nog een stuk of vier, verderop. De stemmen van de soldaten klonken
luid in de avondstilte.
Ontdekt, schoot het door me heen. Ik werd
misselijk van de angst.
Toen realiseerde ik me dat de lampen de
oevers aan de overzijde afzochten.
‘Schimmen uit het verleden’ is een grondig
herziene heruitgave van het debuut van
Theo Engelen.
Het boek laat zien hoe lang de arm van de
geschiedenis is en hoe mensen lijden als ze
hier de ogen voor sluiten.

Gebonden, 144 pagina´s
Prijs € 14,50
ISBN 978-94-91707-04-9
NUR 284
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