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Thema 4 Help ons helpen
Titel: Ontsnapt aan de Taliban
Auteur: André Boesberg en Jan de Boer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2007
(ISBN 9789085682226 )
Inhoud:
Op realistische en aangrijpende wijze wordt de lezer meegenomen in de
waarnemingen, gedachten en gevoelens van Sohail. Hij woont in Herat in
Afghanistan en is voortdurend op zijn hoede omdat je onder het Talibanregime
voor het minste al opgepakt kunt worden. Na een inval van de Taliban in Sohails huis, omdat zijn
vader verdacht wordt van ondergrondse activiteiten, vlucht Sohail op zoek naar een veilige plek. Hij
heeft er grote moeite mee anderen, waaronder hulpverleners, te vertrouwen. Hij is bang en
onzeker en denkt veel aan vroeger toen alles nog normaal was. Alle zekerheden zijn uit zijn leven
verdwenen. Het boek is gebaseerd op waargebeurde feiten en in het nawoord wordt vermeld dat
Sohail na zeven jaar nog steeds niets weet over het lot van zijn vader.
Niveau: Vanaf 11 jaar.

Titel: Miljonair helpt fancy fair
Auteur en illustrator: Anke Kranendonk en Georgien Overwater
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2006
(ISBN 9789027663191 )
Inhoud:
Hilarisch, met vaart en veel dialogen geschreven verhaal over een miljonair die
zich wil inzetten voor de door Claire en haar moeder georganiseerde fancy fair. De
opbrengst van deze fancy fair gaat naar een actie om kinderen in Malawi te kunnen vaccineren, een
actie van unicef: ‘Actie Prik’. De miljonair belooft veel geld en zal zijn rijke vrienden ook
aanmoedigen royaal te geven, maar dat pakt allemaal heel anders uit.
De paginagrote illustraties in aquarel en pen zijn grappig en passen goed bij het verhaal.
Achter in het boek staat informatie over Kids United, de kinderclub van Unicef..
Aanbeveling: Lekker laten lezen. Speciaal bedoeld voor kinderen met leesproblemen.
Niveau: vanaf 9 jaar. AVI 7
Website: www.kidsunited.nl

Titel: Zoektocht naar Samira
Auteur en illustrator: Margreet Maljers en Hans Slijpen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Bekadidact, Baarn 2001
(ISBN 9789026225826 )
Inhoud:
In korte hoofdstukken en korte zinnen wordt het verhaal van Jaak , Amanda, David
en Samira verteld. Jaak en Amanda of Proppie zoals ze genoemd wordt,
ontmoeten tijdens een schoolreisje David. Hij komt uit Iran en spreekt geen
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Nederlands. Hij vertelt dat hij illegaal in Nederland is om zijn zusje Samira te zoeken. Vanaf het
moment dat Jaak en Proppie besluiten hem te helpen, volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog
tempo op. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om Samira te vinden, maar uiteindelijk lukt het wel.
Zwartwitte illustraties ondersteunen de tekst.
Aanbeveling: Lekker laten lezen, speciaal geschikt voor kinderen met leesproblemen
Niveau: Vanaf 11 jaar

Titel: Een kleine kans
Auteur: Marjolijn Hof
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045106069 )
Inhoud:
In een humoristische stijl wordt met weinig woorden heel veel verteld over
gevoelens van Kiek als haar vader ver weg in een oorlogsgebied verblijft. Hij is
dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Op overtuigende
wijze wordt Kiek als een doodgewoon meisje neergezet. Doodgewoon maar met
een heel eigen logica. Haar moeder probeert haar gerust te stellen door te zeggen dat bijna
niemand een dode vader heeft en dat de kans daarop dus klein is. Kiek wil die kans nog kleiner
maken en wenst haar hond dood. Wie heeft er nou een dode vader én een dode hond. Nog kleiner
wordt de kans als daar ook nog een dode muis bij komt want wie heeft dat nou. Ze gaat op zoek
naar een oude zieke muis die snel dood zal gaan. De luchtige toon, de hilarische scenes en de
levensechte dialogen verbergen de onrust en de wanhoop over haar vermiste en gevonden vader
niet. Hij mist een been omdat hij op een mijn is getrapt. Boven elk hoofdstuk staat een
muizenillustratie.
Niveau: Vanaf 10 jaar

Titel: Word een held en red de aarde
Auteur en illustrator: Lena Martaz en Dorus Brekelmans
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Bakermat, Mechelen (B) 2003
(ISBN 9789054619260)
Inhoud:
Met dit informatieboek worden kinderen op een aantrekkelijke en verhelderende manier wegwijs
gemaakt in duurzame ontwikkeling. Allereerst met een antwoord op de vraag wat daarmee wordt
bedoeld. Ze worden uitgedaagd na te denken over hun leefmilieu: een gezonde lucht, voldoende
onaangetaste natuur, diervriendelijk produceren enz en hoe de mensen daar onverantwoord mee
omgaan. Bijvoorbeeld met energie, water, verdeling van land en voedsel.
Ze worden ook uitgedaagd om heldendaden te verrichten door in actie te komen en (te leren)
verantwoord om te gaan met energie en water. Met het maken van de goede keuzes ten aanzien van
duurzame ontwikkeling op onze kwetsbare planeet aarde. De tekst wordt afgewisseld met vaal
(milieuvriendelijk) gekleurde illustraties.
Niveau: Vanaf 10 jaar

