mondiale
solidariteit

Inspiratielijst

jeugdboekenmaand 2021
Van 1 tot en met 31 maart loopt de 50ste Jeugdboekenmaand.
Dit jubileumjaar vieren we met de slogan ‘Lezen is een feest’.
Meer info over de Jeugdboekenmaand vind je op de
website www.jeugdboekenmaand.be.
Alle boeken uit deze inspiratielijst zijn beschikbaar in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Ga snel naar onze catalogus voor nog meer leesplezier!
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3 – 6 jaar
Snuffy, het witte konijntje in Afrika
Riet Vreugde

Boekscout, 2019 (42 p.)

Het witte konijntje Snuffy was een heel nieuwsgierig dier en kwam
terecht in een heel ver land genaamd Afrika, waar hij van alles leerde
over andere dieren, voedsel, en een cultuur leerde kennen die
helemaal nieuw voor hem was. Het was een spannend avontuur.
Thema: cultuur, diversiteit

Amira: de prinses komt thuis

Bart Van Nuffelen, Kristina Ruell (ill.)
De Eenhoorn, 2017 (36 p.)

Amira is samen met haar ouders gevlucht. De reis was lang en zwaar.
Het nieuwe land is nu hun thuis. Maar het nieuwe land is grijs en
niemand lijkt te snappen dat Amira een prinses is. Wanneer Amira
voor het eerst naar school gaat, gebruikt de juf woorden die Amira
niet begrijpt. Maar wanneer ze in de klas een kroontje krijgt om
haar te verwelkomen, verandert alles.
Thema: vluchtelingen

(H)eerlijke bananentaart

Djapo vzw, Gunter Segers (ill.)
Les Îles, 2017 (32 p.)

Wanneer Gloob een bananentaart wilt maken, gaat hij op weg om
bananen te kopen bij de plantage en ontdekt daar dat Maila en haar
collegaatjes wel erg hard moeten werken. Maila komt daartegen in
verzet. Het verhaal loopt goed af – aan het slot zien we alle werkers
van de plantage, inclusief señor Paco samen genieten van de eerlijke
bananentaart van Gloob. Met tips voor het zelf maken van een
chocolade-bietjestaart met banaan.
Thema: eerlijke handel

Blij met een bij
Alison Jay

De vier windstreken, 2016 (32 p.)

Als op een dag een bij haar kamer binnen vliegt, besluit een meisje
de bij te verzorgen. Samen bedenken ze hoe ze de stad fijner kunnen
maken voor bijen en andere dieren. Prentenboek met tekstloos
verhaal in sfeervolle kleurenillustraties; achterin beknopte informatie
over bijen.
Thema: natuur
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Meisjes
Lauren Ace, Jenny Lovlie (ill.)
Veltman, 2020 (32 p.)
Er was eens een boom waaraan kleine meisjes groeiden. Vier meisjes
ontmoeten elkaar onder een appelboom en planten het zaadje voor
een levenslange vriendschap. Elk meisje is uniek. Volg hen door de
jaren heen, waarin ze opgroeien tot vrouwen.
Thema: vriendschap, diversiteit

Greta en de reuzen
Zoë Tucker, Zoe Persico (ill.)
Horizon, 2020 (32 p.)

Alle bosdieren zijn ongerust, want de reuzen hakken bomen om en
maken het bos kapot. Waar moeten zij nu wonen? Gelukkig heeft
Greta een idee. Prentenboek met kleurrijke illustraties met het verhaal
van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.
Thema: klimaat
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 6 – 9 jaar
Sprookjes met de kleur van Henna
Riet Wille, Arevik d’Or (ill.)
De Eenhoorn, 2019 (160 p.)

Een dikke sprookjesbundel met 17 sprookjes uit Turkije, Marokko en
Bulgarije op leesniveau AVI-E5. Achterin het boek zit een verklarende
woordenlijst. Daarin staan de wat vreemdere woorden zoals ‘oase’ of
‘derwisj’ uitgelegd. Perfect inzetbaar in het onderwijs, zeker voor
scholen met kinderen met een migratieachtergrond.
Thema: cultuur

Duurzame oma
Sjoerd Kuyper, Harmen van Straaten (ill.)
Hoogland en Van Klaveren, 2009 (28 p.)

Louise probeert haar broertje Bennie uit te leggen wat duurzaamheid
is. Bennie lijkt er weinig van te begrijpen, maar fantaseert erop los om
hun oma duurzamer te maken. Het boek daagt kinderen op een
speelse manier uit na te denken over het begrip duurzaamheid.
Thema: duurzaamheid

De wachteling
Frank Pollet, Moniek Vermeulen, Tim Polfliet (ill.)
de Rêverie, 2017 (36 p.)

Filosofisch denk-, praat- en prentenboek om over het maat
schappelijke fenomeen ‘wachten’ te reflecteren. Wachten kan veel
betekenissen hebben. Je kan wachten op de bus of aan de kassa van
de supermarkt, maar ook om een verblijfsvergunning te krijgen en je
leven in alle rust verder te kunnen zetten. Of tot de lente begint.
Of op de dood.
Thema: wachten, filosoferen

Rechtop met Obi en Odette
Kolet Janssen, Emy Geyskens, Jan Van Lierde (ill.)
Bakermat, 2017 (25 p.)

Odette leert op school over de rechten van kinderen. Vooral het recht
op een eigen mening spreekt haar aan. Ook komt ze in actie voor een
jongen in Afrika. Prentvertelling met kunstzinnige kleurenillustraties
met informatie over de rechten van het kind.
Thema: mensenrechten, kinderrechten
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Morgen is een ander land

Michael De Cock, Trui Chielens (ill.)
Querido, 2017 (52 p.)

‘Kom,’ had mama gezegd. ‘We vertrekken. Morgen vertrekken we.’
We hebben in zeven haasten onze spullen bij elkaar gepakt.
Hoe snel is dat, in zeven haasten?
Dat is verschrikkelijk snel. Sneller dan Messi kan rennen en sterren
kunnen vallen. Sneller dan het licht. Zo snel dat we nauwelijks de tijd
hadden om afscheid te nemen.
Een meisje en haar moeder stappen in de donkere laadbak van een
vrachtwagen, voor een lange, onzekere rit. Het lijkt wel een ruimte
capsule op weg naar een onbekende planeet. Ze moeten er heel stil
zijn. Gelukkig is het meisje wereldkampioen in stil zijn.
Thema: vluchtelingen

Julian is een zeemeermin
Jessica Love

Randazzo, 2019 (32 p.)

Julian raakt helemaal betoverd als hij drie zeemeerminnen op straat
ziet lopen. Vanaf dat moment weet hij wat hij wil worden: een
zeemeermin! Als hij thuiskomt, gaat Julian zich meteen verkleden.
Maar wat vindt zijn oma er eigenlijk van? Prentenboek met uitbundige
kleurenillustraties.
Thema: diversiteit
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9 – 12 jaar
Arabische sprookjes
Rodaan Al Galidi, Geertje Aalders (ill.)
Gottmer, 2017 (131 p.)

Twintig sprookjes uit het Midden-Oosten worden naverteld. Reis mee
naar deze wereld met kamelen, sjeiks en dorre woestijnen.
Thema: cultuur

Rivieren: een reis langs zeeën,
meren en rivieren
Peter Goes

Lanoo, 2018 (74 p.)

Vaar mee langs de belangrijkste rivieren ter wereld, zoals de Nijl, Niger
en Donau. Grote atlas waarin op globale kaarten van de continenten
kleine kleurenillustraties staan van dieren, gebouwen enz.
Met weetjes over o.a. de geschiedenis, milieu en cultuur.
Thema: natuur, aardrijkskunde

Hoe mooi wit ik ben

Dolf Verroen, Martijn Van der Linden (ill.)
Leopold, 2016 (72 p.)

Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf
cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil. Indringend
kinderboek over racisme dat vragen oproept juist doordat ze voor
de hoofdpersonen geen vragen zijn.
Bekroond met de Gustav-Heinemann-Friedenspreis en de prestigieuze
Deutscher Jugendliteraturpreis.
Thema: racisme

Hoger dan de bergen en dieper dan de zee

Laïla Koubaa, Laura Janssens (ill.)
Vrijdag, 2015 (80 p.)

Monji verliest zijn moeder als hij vijf jaar is. Zijn oudere broer Abdel
ontfermt zich over hem. In de jaren zestig en zeventig zijn veel
Europese firma’s op zoek naar goedkope arbeiders. In de winter van
1970 meert een Franse boot aan in de haven van Tunis. Monji wil
naar Europa. Hij wordt geselecteerd en krijgt een contract voor zes
maanden bij een Noord-Franse rederij. Zijn broer kijkt uit naar zijn
terugkeer.
Stripverhaal met expressieve tekeningen.
Thema: migratie
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123 super slimme dingen die je
moet weten over het klimaat
Mathilda Masters, Louize Perdieus (ill.)
Lannoo, 2019 (143 p.)

Wist je dat er plastic zit in tandpasta en in je trui? En dat scheten van
koeien schadelijk methaangas opwekken? Verbaas je over 123 weetjes
over de opwarmende aarde en het veranderde klimaat. Lees ook wat
we eraan kunnen doen. Met kleine stripachtige illustraties.
Thema: klimaat

Mahatma Ghandi
Javier Alonso, Ángel Coronado (ill.), Oriol Roca (ill.)
Baeckens Books, 2018 (32 p.)

Lees hoe Mahatma Gandhi (ik-figuur) ervoor zorgde dat India
onafhankelijk werd. Hij gebruikte daarbij geen wapens of geweld.
Met getekende kleurenillustraties, tijdlijn en drie opdrachten.
Thema: cultuur
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 12 – 15 jaar
Darius de grote is niet oké

Adib Khorram

Gottmer, 2018 (312 p.)

Darius de Grote is niet oké is een ontroerende young adult-roman over
vriendschap tegen het decor van de betoverende Iraanse stad Yazd.
Darius reist met zijn familie af naar Yazd, de woonplaats van zijn
ernstig zieke Iraanse opa. Hij is bang moeilijk te kunnen aarden in een
land waar hij eigenlijk niets mee heeft, en voelt zich buitengesloten te
midden van zijn familie. Hij is het wel gewend – door zijn depressie
heeft hij nooit het gevoel gehad ergens makkelijk in te passen. Totdat
Darius Sohrab ontmoet. Door Sohrab voelt hij zich beter over wie hij is
en begint hij zich steeds meer verbonden te voelen met zijn moederland. De roman werd door Publishers Weekly uitgeroepen tot een van
de beste young adult-boeken van 2018.
Thema: Cultuur, migratie

Mijn negen levens
Evy Danckers

De Vries-Brouwers, 2019 (125 p.)

Hijran wordt als kind door zijn moeder weggestuurd uit Afghanistan.
Het is er te gevaarlijk voor hem. Hij vertrekt in zijn eentje naar Europa.
Na twee jaar rondzwerven komt hij terecht in België. Hij probeert een
nieuw leven op te bouwen. Met vallen en opstaan. Dit is zijn verhaal.
Thema: Vluchtelingen

Onder dezelfde sterrenhemel:
Sprookjes, mythen en verhalen over goden
uit de hele wereld

Yoshi Yoshitani

Pelckmans, 2020 (167 p.)

In deze klinkende verhalencollectie komen geliefde sprookjes,
culturele fabels, oude mythes en inspirerende godenverhalen tot leven
– waaronder Repelsteeltje, Koning Arthur, Aladdin, Alexander de Grote,
De kraanvrouw en Sun Wukong. Yoshi Yoshitani vertelt achtenzeventig
fantastische verhalen in haar eigen woorden en vertaalt ze naar
adembenemende en betoverende illustraties. In deze collectie zijn
terugkomende thema’s, zoals het overwinnen van het kwade, omgaan
met tegenspoed en het vinden van liefde en gezelschap, verweven.
De verhalen van Yoshitani worden geschreven om sterke vrouwelijke
personages en perspectieven te benadrukken.
Thema: Cultuur
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Otis: in makkelijke taal
Martijn Niemeijer

Eenvoudig Communiceren, 2020 (100 p.)

Otis (17, ik-figuur) staat overal alleen voor. Naast de zorg voor zijn
moeder krijgt hij een driejarig meisje in huis. Maar een peuter past
niet in het rauwe leven dat Otis leidt. Verhaal in makkelijke woorden
en korte zinnen.
Thema: Cultuur, diversiteit, identiteit

Je bent er geweest

Arie De Bruin, Len Munnik (ill.)
Levendig, 2015 (56 p.)

Vierkant boekje met 24 gedichten over kinderen in oorlogssituaties, in
het bijzonder in Israël en Palestina, welke landen illustrator en schrijver
bezochten. De gedichten zijn in toegankelijke taal geschreven, maar
niet specifiek op jonge lezers gericht. Doel is het leed van Palestijnse
en Israëlische kinderen onder de aandacht te brengen. Voor jongvolwassenen kan dit boekje een aanleiding zijn om in gesprek te gaan
over onderdrukking en de problematiek van het Midden-Oosten in het
bijzonder.
Thema: Oorlog

Bedtijd verhalen voor rebelse meisjes

Elena Favilli, Francesca Cavallo
Rose stories, 2017 (212 p.)

‘Volg je hart, gebruik je hoofd, doe je bovenste best, en als je valt:
gewoon weer opstaan.’ Dat is het motto van deze mooi verzorgde
publicatie met portretten van honderd bijzondere vrouwen, onder wie
Cleopatra, Coco Chanel, Astrid Lindgren, Yoko Ono, Michelle Obama en
Serena en Venus Williams. De verhalen zijn bedoeld om meiden te
inspireren ‘vrijuit het leven te ontdekken’.
Thema: Vrouwenemancipatie

Ben je op zoek naar educatief materiaal ? Neem dan een kijkje in onze databank.
Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen inkijken neem dan contact op met ons.
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
09 265 99 71
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