Jeugdboekenmaand boekentips
50 keer durven : hoe word je als kind de dapperste versie van
jezelf
Klaar Hammenecker, Averbode
ISBN: 9789031710065

Nieuwe dingen uitproberen kan soms intimiderend zijn, maar het is tegelijkertijd heel
goed voor je zelfvertrouwen. Dankzij deze vijftig spannende uitdagingen leer je je
grenzen verleggen. Met een heleboel tips en weetjes erbij begrijp je beter waarom
sommige dingen (zoals je crush vertellen wat je voelt of van de hoogste duikplank
springen) zo eng zijn en hoe je je zelfbeeld een boost kan geven.

Al zolang er mensen bestaan : verhalen van over de hele
wereld
Sassafras De Bruyn, Lannoo
ISBN: 9789401479349

Al zolang er mensen bestaan, proberen ze de wereld rondom zich te verklaren. Hoe is
de wereld ontstaan? Waar komt de mens vandaan? Wie zorgt voor regen en onweer?
Ontdek verhalen van volkeren van over de hele wereld waarin
gedaanteverwisselingen een grote rol spelen. Goden en halfgoden vermommen zich,
tranen worden mensen en meisjes van sneeuw worden wolken. Toch gaan de
verhalen vooral over gewone mensen, die op zoek zijn naar een goed en gelukkig
leven dat soms magischer verloopt dan ze dachten.

Als vuur
Sara Lövestam, Querido
ISBN: 9789045124483

Anna en Lou ontmoeten elkaar tijdens de zomervakantie op een klein eiland in
Zweden. Aanvankelijk hebben ze niets gemeen: Lou’s familie is schatrijk, terwijl
Anna’s vader het elke maand moeilijker heeft. Toch kunnen Lou en Anna niet uit
elkaars buurt blijven en langzaam groeien hun gevoelens voor elkaar. Lou durft aan
haar vrienden en familie niet te vertellen dat ze verliefd is op een meisje. Kan hun
liefde de zomer overleven?
Een zomers verhaal over jezelf zijn en je eerste grote liefde.

Anne van het Groene Huis
L.M. Montgomery, Karmijn
ISBN: 9789492168092

Broer en zus Matthew en Marilla Cuthbert wonen samen in een groot huis met een
boerderij in Avonlea, Canada. Ze besluiten samen een weeskind te adopteren, zodat
hij mee kan helpen op de boerderij. Wanneer Matthew naar het station gaat om de
jongen op te pikken, wacht daar een vrolijk, ros meisje op hem: Anne Shirley.
Matthew wil haar niet zomaar achterlaten in het station en neemt haar mee. Maar zal
ze mogen blijven?
Een klassieker met een daadkrachtig hoofdpersonage. Anne is een energiek, vrolijk
meisje dat ondanks haar vele blunders vastbesloten is te genieten van het leven.

Brown girl dreaming
Jacqueline Woodson, Volt
ISBN: 9789021425962

Jacqueline verdeelt haar jeugd tussen New York en South Carolina. Twee heel
andere plekken, zeker voor een Afro-Amerikaans meisje in de jaren 60 en 70.
Slavernij bestaat niet meer, maar toch hebben veel mensen nog vooroordelen tegen
meisjes zoals Jacqueline.
In haar eigen woorden beschrijft Jacqueline haar mooie, soms moeilijke jeugd. En hoe
ze als kind al wist dat schrijven haar gelukkig maakte.

Dagen van zand
Aimée de Jongh, Scratch books
ISBN: 9789493166431

Toen rond 1930 het stof kwam opzetten, begon de ellende. Een deel van Amerika
droogde uit. Toch woonden erin die nieuwe woestijn nog mensen.
Naar hen gaat John op zoek. Hij wil ze fotograferen en ze tonen aan de wereld. Maar
iets zit hem dwars. Het land, de ellende, maar ook de vastberadenheid die hij ziet...
het verandert hem. Hij leert bij, over zichzelf en over wat geluk echt is.

De jongen, de mol, de vos en het paard
Charlie Mackesy, KokBoekencentrum
ISBN: 9789026623844

Een jongen reist door de wildernis en ontmoet een mol, een vos en een paard. Ze zijn
allemaal anders, maar delen graag hun verhaal. Wat volgt zijn filosofische gesprekjes
vol fantasie en wijsheid. Over kleine dingen, zoals taart, maar ook over grote dingen,
zoals angst en verdriet.
Vroeg of laat word je geconfronteerd met pijn en verdriet, maar ook met liefde en
geluk. Wat er ook is, samen zijn en delen helpt.

De kleine prins
Antoine De Saint-Exupéry, Donker
ISBN: 9789061007487

Een piloot stort met zijn vliegtuig neer in de woestijn. Daar ontmoet hij de kleine prins.
Een jongen die van een andere planeet komt en vertelt over zijn reizen doorheen het
heelal. Liefde, autoriteit, eenzaamheid en andere serieuze onderwerpen worden op
een bedrieglijk eenvoudige manier in vraag gesteld.
Een modern sprookje over geluk en menselijke waarden.

De oorlog die mijn leven redde
Kimberly Brubaker Bradley, Callenbach
ISBN: 9789026621857

Terwijl Europa zich voorbereidt op de Tweede Wereldoorlog, worstelt Ada thuis met
haar eigen oorlog. Haar wrede moeder sluit Ada op zodat niemand haar klompvoet
kan zien. Wanneer stadskinderen vanuit Londen naar het veilige platteland worden
gebracht, kan Ada samen met haar broer Jamie vluchten. Daar, op het platteland
bloeit ze open: ze leert lezen, schrijven en zelfs paardrijden.
Ada vertelt in dit boek over haar gevecht voor een betere toekomst. Dankzij de oorlog
krijgt ze de kans om de wereld en zichzelf te ontdekken.

De rommelzolder van Wal
Brigitte Minne, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915947

Wal krijgt verschillende etiketten opgeplakt: hoogsensitief, hoogbegaafd en ADHD.
Zijn ouders steunen hem onvoorwaardelijk, maar toch is het niet altijd makkelijk. Zijn
hoofd is een rommelzolder vol gedachten en gevoelens. Een psycholoog helpt Wal
alles op een rijtje te zetten en vraagt hem zijn verhaal op te schrijven. Dit boek is dat
verhaal.
Om gelukkig te zijn, moet je jezelf kunnen zijn. Als je jezelf goed kent, weet je beter
wat je nodig hebt en kunnen andere mensen je beter helpen, ook als het even wat
minder goed gaat.

De school van goed en kwaad
Soman Chainani, HarperCollins
ISBN: 9789402710786

Om de vier jaar worden twee kinderen uit het dorpje Gavaldon ontvoerd om les te
volgen aan De School van Goed en Kwaad. Daar worden ze voorbestemd een
vreselijke schurk of beroemde held te worden. Sophie kan niet wachten om prinses te
worden. Haar beste vriendin Agatha gelooft niet in de legende, tot ze samen met
Sophie ontvoerd wordt. Alleen lijkt er een vergissing gebeurd te zijn: Agatha is
toegelaten tot De School van Goed en Sophie tot De School van Kwaad! Zullen ze
zich ooit thuis voelen op deze plek? En zal hun vriendschap de rivaliteit tussen de
scholen overleven?
Een verrassend fantasieverhaal over vriendschap en trouw zijn aan jezelf.

Dwars door: een biografie van het leven
Tom Haugomat, Boycott
ISBN: 9789492986122

Ergens in Alaska wordt een jongen geboren die ervan droomt om astronaut te
worden. Op een opmerkelijke manier volg je zijn hele leven: dwars door ramen,
deuren, verrekijkers, camera’s en telescopen kijk je binnen in zijn leven. Elke
dubbelpagina toont een jaar uit dit mensenleven dat overloopt van alledaagse en
bijzondere momenten: dromen najagen, verwachtingen inlossen of teleurstellen, liefde
en verdriet voelen.

Een intens gelukkig gevoel
Tahereh Mafi, Blossom Books
ISBN: 9789463492928

Shadi groeit op tussen twee culturen. Kort na de terroristische aanslagen in New York
is het als Iraanse moslima niet makkelijk om een tiener in Amerika te zijn. Door de
aanslagen ontstaat er veel wantrouwen tegenover haar geloof en sinds de dood van
haar broer kan ze thuis haar gevoelens niet meer kwijt. Shadi verliest zichzelf en weet
niet bij wie ze terecht kan. Toch blijft ze in zichzelf geloven.
Je kan niet altijd gelukkig zijn, soms zit alles gewoonweg tegen. Op zo’n momenten is
het belangrijk je gevoelens te uiten en erover te praten.

Een nieuwe wereld in 100 dagen
Vera Van Renterghem, Pelckmans
ISBN: 9789463832441

Stel dat je een nieuwe wereld mag ontwerpen. Hoe zou die eruitzien? Zijn er steden
en auto’s? Leven mensen in een gemeenschap of alleen? En zijn de mensen
gelukkig? Honderd jongeren fantaseren een antwoord op deze vragen en stellen hun
nieuwe wereld voor in deze bundel. De honderd werelden zijn stuk voor stuk uniek en
toch hebben ze iets gemeenschappelijk: elke wereld zit vol hoop.
Door je in te zetten voor een mooiere, betere wereld kan je jezelf en anderen gelukkig
maken.

Fille folle: alles wat we vandaag als meisjes moeten weten (of
toch bijna)
Ilona Lodewijckx, Aurike Quintelier, Van Halewyck
ISBN: 9789461317421

Tienermeisje zijn, het is niet altijd makkelijk. Dit boek wil je bijstaan met raad en daad.
Je leest over je veranderende lichaam, vriendschappen, verliefd zijn en de
allerbelangrijkste relatie die je ooit zal hebben: die met jezelf. Een handleiding zonder
vooroordelen, maar met tips over body positivity, emancipatie en activisme.
Jezelf graag zien ligt het aan de basis van een gelukkig en tevreden leven. Deze gids
helpt je op weg.

Goudhaantje: Beethovens jonge jaren
Mikaël Ross, Scratch
ISBN: 9789493166462

Ook Beethoven was ooit een jongetje. Op zijn zesde werd hij al een muzikaal
wonderkind genoemd. Zijn vader zag het talent, en rook het geld. Deze prachtige,
dynamische strip toont hoe jonge passie tot obsessie leidt. Hoe genialiteit niet altijd in
geluk eindigt. En hoe moeilijk het is om als kind in een volwassen wereld rond te
lopen.

Heartstopper
Alice Oseman, Van Goor
ISBN: 9789000378807

Hoe voelt het om verliefd te zijn? Wanneer weet je dat je iemand graag ziet? En valt
die andere dan ook op jou? Het zijn essentiële vragen, waar niemand een duidelijk
antwoord op heeft. Zeker Charlie niet. Hij valt op jongens en vind zijn goede vriend
Nick wel heel erg leuk. Maar Nick... had hij vorig jaar geen vriendin?
Of hoe een eenvoudig verhaal over elkaar graag zien, zoveel zeggen kan.

Het bamboemeisje
Edward Van de Vendel, Querido
ISBN: 9789021414836

Een bamboesnijder en zijn vrouw dromen van een kind. Op een dag vindt de man een
klein meisje tussen de bamboe. Ze noemen haar Jie. Jie groeit op tot een mooie,
jonge vrouw. Haar ouders willen dat Jie gelukkig wordt en dat ze trouwt. Maar Jie wijst
elk aanzoek af, zelfs van de jongen waarop ze verliefd is. Waarom staat Jie haar
eigen geluk in de weg?
Dit moderne sprookje over familiegeluk is gebaseerd op een oude Japanse vertelling.
De kleurrijke aquarelillustraties brengen het verhaal tot leven.

Het boek van Fatima : een stem tegen de stilte
Fatima Noori, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274350

Als Fatima acht is, vlucht haar gezin uit Afghanistan. De reis is lang, moeilijk en hard.
Onderweg leert de nieuwsgierige Fatima stukjes van de wereld kennen. Wanneer het
gezin in België aankomt, wil het opnieuw beginnen. Die nieuwe start loopt niet van
een leien dakje, maar Fatima is vastbesloten om in België een vol en gelukkig leven
te leiden.
In haar eigen woorden vertelt Fatima over de zware weg die ze achter de rug heeft.
Een inspirerend verhaal over een dapper meisje dat voluit gaat voor haar eigen geluk.

Het getto
Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël, Silvester
ISBN: 9789463068758

Irena leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen waarde Joden in getto's
moesten leven. Irena kon al dat leed niet meer aan en ging in het verzet. Ze liet
kinderen ontsnappen en gaf hoop – kleine sprankeltjes die ooit naar geluk zouden
leiden.
Hoewel het geschreven is voor jeugdige lezers, is deze strip niet voor iedereen: het
verhaal is en blijft hard. De vlotte tekeningen en de oprechte emoties houden het
echter verteerbaar. Een aangrijpende, zelfs essentiële strip.

Het huis aan het meer
Thomas Harding, Veltman
ISBN: 9789048318544

Dit verhaal gaat over de geschiedenis van een huis, haar inwoners en een heel land.
Een Joods gezin leeft gelukkig in een huis aan een meer nabij Berlijn, tot ze moeten
vluchten. Vervolgens biedt het huis onderdak aan een componist, vluchtelingen en
een informant. Wanneer de Berlijnse muur dwars door de tuin blijkt te lopen, wordt het
huis een stille getuige van de Tweede Wereldoorlog.
Een huis lijkt eenvoudig en heel normaal, maar in dit waargebeurde verhaal vinden
vele generaties inwoners binnen hun geluk – ook wanneer het buitenhuis moeilijke
tijden zijn.

Het is hier helemaal (niet) perfect
Carlie Van Tongeren, Blossom Books
ISBN: 9789463493093

Yara vertrekt naar Indonesië om vrijwilligerswerk te doen. Zo hoopt ze een Instagramaccount met 10.000 volgers te halen. Hoewel Yara meer en meer likes krijgt, heeft ze
het achter de schermen steeds moeilijker en krijgt ze last van paniekaanvallen. Dan
ontmoet Yara Ro, haar tegenpool. Ro plant niets en laat alles op zich afkomen. Kan
Yara haar perfectionisme loslaten en er toch nog een droomreis van maken?
Sociale media kunnen leuk zijn, maar te veel bezig zijn met likes en de perfecte foto’s
van anderen kan voor veel druk zorgen. In dit verhaal leert Yara om gelukkig te zijn
zonder sociale media en te leven in het hier en nu.

Het weeshuis in de azuurblauwe zee
TJ Klune, Volt
ISBN: 9789021462684

Linus is sociaal werker bij het Ministerie van Toezicht Magische Jeugd. Voor zijn
volgende opdracht moet hij het weeshuis op het eiland Marsyas en diens magische
bewoners controleren. De bewoners van het weeshuis en de knappe directeur Arthur
maken diepe indruk op Linus. Is hij wel gelukkig met zijn saaie kantoorbaan? Of heeft
het leven toch meer voor hem in petto?
Een hartverwarmende roman over liefde, vriendschap en familie.

Honderd : wat het leven je leert
Heike Faller, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024585205

Dit filosofisch prentenboek schetst het verloop van een mensenleven, van 1 tot 100
jaar. De paginagrote en kleurrijke illustraties tonen de mooie en moeilijke momenten
die het leven kleur geven. Bovenal gaat dit boek over wat het leven je leert. Of je nu
anderhalf, twaalf, vijftien, eenentwintig of zesenvijftig bent.
Met behulp van kleine vragen en korte beschouwingen doet dit boek je stilstaan bij de
alledaagse schoonheid van het leven.

Hoor je mij?
Caja Cazemier, Martine Letterie, Ploegsma
ISBN: 9789021683423

Anno 2022, Sterre wil niet dat er een tolk meekomt naar haar nieuwe school. Ze is
doof en ze wil vooral niet opvallen. Toch merkt ze dat ze veel grapjes en informatie
mist. Alles is veel makkelijker bij haar dove vrienden. Waar hoort ze thuis?
In de jaren 50 zit Freek op een internaat voor dove kinderen. Gebarentaal is verboden
en dove kinderen moeten zich aanpassen aan de horende wereld. Bovendien kunnen
ze geen les volgen op een normale school en mogen ze niet verder studeren. Na een
tijdje kan Freek er niet meer tegen: hij wordt woedend en loopt weg.
Sterre en Freek voelen zich alleen en niet begrepen door hun omgeving. Met vallen
en opstaan zoeken ze zelf hun plek in de wereld.

Iets heel bijzonders
Susin Nielsen, Lemniscaat
ISBN: 9789047713265

Wilbur wil een frisse start maken op zijn nieuwe middelbare school. Wanneer de
school Franse uitwisselingsstudenten ontvangt, wil hij indruk maken op Charlotte. Hij
durft alleen niet zo goed. Zijn vrienden, Alex en Fabrizio, en buurman Sal besluiten
hem een make-over te geven zodat Wilbur meer zelfvertrouwen krijgt. Dan gaat de
klas op bezoek naar Parijs…
Een hartverwarmend verhaal over een jongen die met veel passie in het leven staat.
Het toont ons dat mensen gelukkiger zijn wanneer ze goede vrienden hebben die hen
steunen en begrijpen.

Ik vouw een boot van wit papier
e.a., Vrijdag
ISBN: 9789460018848

Een bloemlezing van veertig gedichten over geluk en verlies, over liefde en verdriet,
over je ouders en over jezelf. Deze bundel vormt een goede mix tussen luchtige
gedichten en meer filosofische teksten om wat langer bij stil te staan.
Gedichten zijn er voor alle momenten in het leven. Ze begrijpen je en vatten al jouw
gevoelens en gedachten in woorden. Afgewisseld met bijzondere potloodtekeningen
bewijzen bekende dichters in deze bundel dat mooie poëzie ook toegankelijk en
eenvoudig kan zijn.

Kilometers zonlicht
Marike Goslinga, Leopold
ISBN: 9789025883560

Peer en Leonne wandelen allebei het Pieterpad, een wandelroute die dwars door
Nederland loopt. Leonne wandelt samen met haar moeder en hoopt via haar
vlogkanaal anderen te tonen dat je ook op reis kan gaan zonder het klimaat te
belasten. Peer is alleen op tocht. Hij worstelt met zichzelf en hoopt dat deze reis hem
zal veranderen. Wanneer Peer en Leonne elkaar ontmoeten, is Leonne er zeker van
dat Peer iets verborgen houdt. Ze proberen elkaar te vermijden, maar blijven elkaar
onderweg tegenkomen tot Leonne vastbesloten is de waarheid te achterhalen.
Leonne wil positief in het leven staan door zich in te zetten voor het klimaat. Door te
wandelen wil Peer stap voor stap ontdekken wat zijn plek in de wereld is.

Knipoog
Rob Harrell, Van Goor
ISBN: 9789000360260

Ross heeft een zeldzame oogkanker. Om zijn oog te beschermen moet het bestraald
worden en hij moet ook een gekke cowboyhoed dragen, zelfs op school! Daar maken
anonieme pestkoppen gemene memes over Ross en zijn ziekte. Ondanks alle
narigheid beslissen Ross en zijn beste vriendin Abby mee te doen aan de
talentenjacht op school, maar Ross moet wel nog leren gitaarspelen…
Dit is een heftig verhaal over een zwaar onderwerp, maar ook in moeilijke tijden kan je
sprankeltjes geluk vinden, bijvoorbeeld in de steun van je vrienden en het plezier van
je hobby’s.

Laat ons zien wie je bent
Elle McNicoll, Lemniscaat
ISBN: 9789047713739

Cora vindt het niet erg om alleen te zijn, tot ze Adam ontmoet. Ze worden beste
vrienden. Adams vader heeft een bedrijf dat mensen tot leven wekt als hologram.
Wanneer Adam een ongeluk krijgt, sluit Cora een deal met zijn vader: Cora mag tijd
doorbrengen met het hologram van Adam, als ze zich laat bestuderen zodat het
bedrijf een hologram van een autistische persoon kan maken. Maar kan het hologram
de echte Adam vervangen?
Het is geweldig om vrienden te hebben die je accepteren zoals je bent. Maar wat als
je iemand verliest of je beste vriend zwaargewond raakt? Kan je dan nog gelukkig
zijn?

Les Genêts
Zidrou, Dargaud
ISBN: 9789085586302

'Mooie Zomers' is een geweldige, vrolijke en zalig herkenbare reeks. In elk album ga
je mee op reis met de Faldérauts. Je ziet hoe ze groeien als gezin. Je herkent de
typische vakantiespanningen, maar ook het intens geluk dat eigen is aan hechte
families.
In dit stripverhaal komen ze terecht op een boerderij in Frankrijk. Bij twee vrouwen die
gevlucht zijn, omdat niemand hun liefde begrijpt. Kunnen ze bij de Faldérauts wel
zichzelf zijn?

Luigi
Régis Hautière, Casterman
ISBN: 9789030377061

De Eerste Wereldoorlog is voorbij. Luigi overleefde, maar alleen omdat hij vrienden
had. Zonder hen zou dat onmogelijk geweest zijn. Samen vonden ze een weg en hier
en daar zelfs wat geluk.
Na de oorlog zwijgen de wapens, maar de problemen zijn niet verdwenen. De vier
vrienden werden namelijk van elkaar gescheiden. In dit album ontdek je hoe Luigi
hemel en aarde beweegt om iedereen weer terug te vinden. Een avontuurlijke reeks
met een mooie, menselijke kern.

Niet te stoppen
Angie Thomas, Moon
ISBN: 9789048848324

Bri wil het maken als rapper. Néé, ze moet het maken! Muziek is haar passie en haar
enige uitweg uit The Garden, een buurt waar ze omringd is door armoede en
criminaliteit. Bri's woorden zijn vlijmscherp en ze maakt haar tegenstanders af in
rapbattles die online razend populair worden. Dat brengt haar helaas al snel in de
problemen… Haar tegenstanders willen haar de mond snoeren, maar Bri laat haar
geluk niet van haar afpakken. Ze is niet te stoppen!
Een spannend verhaal over opkomen voor jezelf en de dingen waar je gelukkig van
wordt.

Nieuw op school
Toussaint Kid, Standaard
ISBN: 9789002275869

Naar een nieuwe school gaan is moeilijk. Zeker als je, zoals Elle, niet één maar
verschillende personen in je hoofd hebt wonen. Een andere ik voor elk gevoel: een
Elle die sterk is, een Elle die nooit iets zegt…
'Haar' is een herkenbare strip. In eigentijdse tekeningen wordt er gezocht naar wat het
betekent om iemand te zijn en hoe je kan omgaan met al die verwarrende emoties.

Ondanks alles
Jordi Lafebre, Standaard
ISBN: 9789462107816

Als het einde het begin is, dan is de clou bijzaak. Dan bepalen de personages en hun
emoties het verhaal. Zoals hier, waar je in het eerste hoofdstuk leest hoe Ana en
Zeno elkaar eindelijk weer zien. Na veertig jaar geheime liefde zijn ze nu echt samen.
Alles wat volgt, ging vooraf.
Een slim geschreven en romantisch verhaal over uitgesteld geluk.

Onder tussen in
Laïla Koubaa, Vrijdag
ISBN: 9789460018916

En dan komt die puberteit. Je lichaam verandert, je wordt verliefd op een jongen of
een meisje of een jongen én een meisje. Seks wordt belangrijk, maar de pil is niet
geschikt voor iedereen...
Voor wie het allemaal wat te veel wordt, is er deze strip. Zonder taboe wordt er
gesproken over hoe de vork in de steel zit. Dit keer geen verhaal over geluk, maar op
zijn minst een welkome handleiding.

Onmogelijk blauw
Kate DiCamillo, Lannoo
ISBN: 9789401465533

Billie Tapinski vertrekt van huis, op zoek naar iets nieuws. Zo komt ze terecht in een
klein dorpje aan de kust. Daar logeert ze bij de oude Jola, in haar caravan. En hoewel
ze amper veertien is, vindt ze werk in een visrestaurant (ook al haat ze vis!). Alles is
er klein en nogal slordig, maar Billie vindt het prima. Ze lacht weer en ze ontmoet zelfs
een paar nieuwe vrienden.
Billie zit in de knoop met zichzelf. Op een nieuwe plek, omringd door mensen die haar
aanvaarden, voelt ze zich opnieuw gelukkig.

Stapelbedbroers
Koos Meinderts, Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 9789089673596

Het is 1969. In Den Haag delen broers Rocco en Henk een stapelbed. Rocco droomt
dat Feijenoord voetbalkampioen zal worden en dat hij later zelf profvoetballer wordt.
Henk speelt theater en wil graag naar het gymnasium, maar kan dat wel voor iemand
uit een arbeidersgezin als hij?
Een spannend verhaal over de dromen en het geluk van twee broers, die ondanks
hun vele verschillen een innige band hebben.

Zoeken naar Esther B. en het voorval met Benito
Do Van Ranst, Davidsfonds
ISBN: 9789002272943

Het is 1 september en Deef kijkt niet uit naar het nieuwe schooljaar. Wanneer de
directeur vertelt dat Esther Beukenhout gestorven is, moeten Deef en zijn klasgenoten
een groepsproject maken over het belang van vriendschap. Niemand heeft er zin in,
tot ze elkaar beter leren kennen en ontdekken dat ze allemaal iets verborgen houden.
Deef en zijn klasgenoten schamen zich allemaal ergens voor. Door eerlijk te zijn met
elkaar, ontstaan er nieuwe vriendschappen en kunnen ze zichzelf zijn.

Zwanendrifters
Dido Drachman, Scratch
ISBN: 9789493166172

Betties vader is niet zo'n leuke man. Hij zit de hele tijd in de zetel, drinkt bier en kijkt
tv. Echt gemeen is hij niet, maar toch... makkelijk heeft Bettie het niet. Ook haar
moeder is er niet meer. Ooit vertrok ze, zonder de kinderen en zonder haar man.
Hoe gaat Bettie hiermee om? Hoe vindt ze haar weg in het dorp, op school en in de
wereld? In gevoelige tekeningen toont dit dromerige verhaal Betties zoektocht naar
geluk.

