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Levendige boeken zijn boeken die iets met je doen
Enthousiast en avontuurlijk,
voor kleine kinderen
en grote
voor dikke kinderen
en dunne
voor drukke, rustige en uitbundige kinderen
voor iedereen!

Ik koos ervoor om mijn droom te volgen na een reorganisatie bij een educatieve uitgever in 2013:
kinderen ondersteunen in hun sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling, zodat zij zelf hun
dromen kunnen waarmaken. Ik volg nu mijn droom en zie kinderen die blij zijn met een boek over
pesten, een boek dat troost biedt bij overlijden of lachen om Joris die zijn navel kwijt is …
Levendig Uitgever richt zich op de sociale, emotionele en spirituele ontwikkeling van kinderen
en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met levendige kinderboeken, boeken voor opvoeders
en leerkrachten en de methode Kleur op school (www.kleuropschool.nl), met lessen levensbeschouwing voor alle kinderen op de basisschool.
De methode Kleur op school, levensbeschouwing voor alle kinderen, is een mooie methode
die Levendig Uitgever heeft ontwikkeld voor basisscholen die wat willen doen aan algemene
levensbeschouwing (= betekenisgeving). Omdat kinderen naast hun cognitieve, fysieke en sociale
ontwikkeling, zich ook bezighouden met levensbeschouwelijke vragen.
Naast de kinderboeken die via de boekhandel verkrijgbaar zijn, heeft Levendig Uitgever de kinderboekgeschenken voor Aruba (2014-2021) en voor Curaçao (2019-2021) gemaakt, met illustratoren
en auteurs uit het hele Koninkrijk.
Voor 2022 presenteren we in deze brochure weer een paar verrassende, mooie, ontroerende en
nodige titels.
Jeroen Hoogerwerf
Levendig Uitgever

jeroen@levendiguitgever.nl
06-22613701
www.levendiguitgever.nl
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Blaadjes
Hij beschermde haar en zorgde voor haar,
al sinds ze een zaadje was.
En, met zijn liefde, groeide ze en groeide ze.
Dit is het verhaal van twee bomen. Een oude boom en een
jonge boom. Het is verhaal over de seizoenen. Een verhaal
over hartvormige bladeren, goudkleurig en vol hoop. Maar
bovenal gaat Blaadjes over liefde en veerkracht, afscheid
nemen en de kringloop van het leven.

Auteur en illustrator: Stephen Hogtun
Vertaling: Jeroen Hoogerwerf
Oorspronkelijke uitgave van Bloomsbury Publishing
hardcover met stofomslag, 32 pagina’s
ISBN 9789083140773
NUR 274

De stralende illustraties maken Blaadjes een verbazingwekkend mooi prentenboek van een opmerkelijk nieuw
talent. Een prachtig prentenboek over blaadjes die groeien
en vallen, en herinneringen die we koesteren.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.

€ 14,95
Verschijnt januari 2022

Een meeslepend en prachtig verhaal verteld vanuit een ongewoon perspectief …
De dromerige illustraties nemen ons mee door de seizoenen en laten ons
nadenken over het leven.
Storytime Magazine
Blaadjes is een krachtige en mooie allegorie op het leven van de Noorse
prentenboekmaker Stephen Hogtun. Wij bevelen dit prachtige prentenboek
aan als een ideaal geschenk, een boek om te koesteren, voor te lezen en te
delen. We zijn geïnspireerd door de boodschap en de door de ondergaande
zon verlichte illustraties.
Bookwagon.co.uk
Een aangrijpend en hoopvol verhaal over liefde, verlies en de herinneringen die ons verbinden met onze dierbaren. De prachtige, schilderkunstige illustraties vullen de uitstekende tekst perfect aan, en dit zal
ongetwijfeld een favoriet worden bij zowel kinderen als ouders.
Barclay Books
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Ver weg
Sam wil met zijn knuffels op reis.
Ver weg.
Over knuffeldieren en levende dieren.
Over dagdromen en slaapdromen.
Over afstand doen, ergens thuis zijn,
over je schaduw heen stappen
en afscheid nemen.
Het verhaal gaat over Sam, die helemaal opgaat in zijn
verzameling dierenknuffels. Graag zou hij de landen
bezoeken waar de dieren van nature thuishoren.
Werkelijkheid, droom en dagdroom lopen in het verhaal in
elkaar over. Op de Noordpool gaat een IJsbeer mee terug
naar huis met Sam. Maar de IJsbeer wil graag weer terug.
Sam moet een moeilijke keuze maken. Zal Sam hierin
over zijn schaduw kunnen stappen?
Een dromerig prentenboek voor jonge kinderen.
Auteur: Willy van Veen
Illustrator: Hetty van den Goorbergh
hardcover, 40 pagina’s
ISBN 9789083183725
NUR 273

€ 14,95
Verschijnt januari 2022
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Hier wacht ik
		
Zijn kop op een poot, zijn ogen half open,
bekijkt hij de aap die de trap af komt lopen.
Gevolgd door een beer en een wolf in een rij.
Wie van de drie, denkt Wafwáp, lijkt op mij?
Hier zit Wafwáp. Bij de trap. Hij wacht er braaf op zijn
baasje. En ondertussen trekt er een wereld aan hem
voorbij. Vol vogels, vissen en vliegtuigen, maar ook
wolven, beren en apen zijn van de partij! Hij kijkt z’n
ogen uit. Wat is echt en wat niet?
Een vrolijk filosofisch verhaal op rijm voor kinderen
vanaf drie jaar.
Auteur: Martine Lejeune
Illustrator: Eduard Plancke
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 9789083183732
NUR 274

€ 14,95
Verschijnt januari 2022
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Stripboe
k

!

Het grote TOS mysterie
Jeroen geeft een harde trap tegen de voetbal. Die vliegt het
kantoor van Professor Roos binnen. Als Jeroen, Amir en Noami
de bal willen ophalen, komen ze erachter dat Professor Roos
wel een heel bijzonder kantoor heeft …
Samen met Professor Roos, aliens en een robotaap leren Jeroen, Amir en Noami vervolgens alles over de taalontwikkelingsstoornis (TOS) van Jeroen en de manier waarop kinderen
taal leren.
Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en
zonder TOS vanaf ongeveer 8 jaar. Het doel is om
meer bekend te creëren voor TOS en kinderen te
enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal
is geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het promotieonderzoek van Imme
Lammertink. Zij onderzocht waarom het leren van taal
niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.

Illustraties en auteur: Wouter Goudszwaard
Auteur: Imme Lammertink | hardcover, 24 pagina’s
ISBN 9789083183756 | NUR 365

€ 12,50
Verschijnt januari 2021

Eerder verschenen over taalontwikkelingsstoornis (TOS)
“Voorin wordt verteld wat TOS is, achterin staan tips voor volwassenen
hoe je kinderen met TOS kunt helpen. Uitermate geschikt om met
kinderen in gesprek te komen en inzichtelijk te maken hoe
Taalmonsters soms werken, maar ook hoe ze getemd kunnen worden.
Enigszins specialistische uitgave, die praktisch en preventief ingezet
kan worden thuis en op school. Vanaf ca. 6 t/m 9 jaar.” – Mart van
Eerden, NBD
Auteurs: Esther van Niel en Janneke Ipenburg
hardcover, 32 pagina’s
NUR 274
ISBN 9789491740930
Oktober 2020

€ 14,95
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Ukkepukkie
		
Dit is onze club.
Dit is onze plek.
Helemaal van ons.
Daar blijf je van af!
In de club van Held heeft iedereen een speciale kracht.
Iedereen? Nou, iedereen behalve Puk. Puk kan niet snel
rennen en ook geen goocheltrucs. Hij is niet supersterk
of een meester in verstoppen. Maar Puk laat zien dat je
geen speciale krachten nodig hebt om een held te
kunnen zijn.
Een duidelijk verhaal over opstaan tegen pesten, over
vriendschap en saamhorigheid.
Auteur: Ben Manley
Illustrator: Andrew Gardner
Vertaling: Jeroen Hoogerwerf
Oorspronkelijke uitgave van Andersen Press, 2022
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 9789083183749
NUR 273

€ 14,95
Verschijnt februari 2022
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Het is heus niet raar hoor!
16 verhalen & 16 gedichten over opgroeien en
puberteit voor jonge tieners
De puberteit kan een geweldige tijd in je leven zijn,
maar het kan ook enorm verwarrend zijn. Hormonen
gieren door je lijf. Die stortvloed van hormonen zorgen
voor fysieke veranderingen en vervelende dingen als
pukkels, maar ook voor stemmingswisselingen en het
ontdekken van wie je bent, je eigen identiteit.
Daarom is het best handig als je een beetje weet wat je
kunt verwachten als je puberteit is aangebroken. Heel
veel informatie kun je van websites en uit voorlichtingsboeken halen. Of van anderen horen natuurlijk …
In dit boek zijn verhalen en gedichten opgenomen over
en van kinderen die in de puberteit zitten of nog net
niet. De kinderen zitten in groep 8 en soms al in de
brugklas. Ze gaan over allerlei dingen die in je puberteit
gebeuren: je fysieke ontwikkeling: schaamhaar, menstruatie, borstgroei, zaadlozing, piemels en vagina’s,
masturberen; over je gevoelens: verliefdheid, omgaan
met bloot, je relatie met je ouders, liefdesverdriet; nare
dingen: misbruik, mishandeling, aanranding. En oh ja, er
staan ook een paar verhalen over en uit andere culturen
in. Om het eens van een andere kant te bekijken.
Auteur: Jeroen Hoogerwerf
Illustrator: Betina Van Meter
Redactie: Alka Anna Goos
hardcover, 64 pagina’s
ISBN 9789083183763
NUR 226

€ 17,50
Verschijnt februari 2022
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Aissa wil trouwen
Aissa is op kraamvisite bij Joris, die net een broertje heeft gekregen. Joris is wel
blij met broertje Bram, maar vindt dat huilen in de nacht en die babypoeplucht
niet altijd een feestje.
Aissa vertelt tijdens het spelen dat ze ook wel kinderen wil. En graag wil trouwen
in zo’n mooie jurk, met Joris het liefst. Joris raakt daar een beetje in verwarring
van: ‘Moet je dan ook verliefd zijn, handjes vasthouden en zoenen en zo?’
Jeroen Hoogerwerf
Met illustraties van

Géwout Esselink

Een liefdevol prentenboek waarin onderwerpen rond zwangerschap, geboorte,
seksuele diversiteit, bloot, liefde en vriendschap worden aangestipt. Daarmee
kan het boek een mooie aanleiding zijn om met kinderen te praten over
relationele en seksuele ontwikkeling.
Het verhaal sluit aan bij het in 2021 verschenen boek Joris is zijn navel kwijt.
Auteur: Jeroen Hoogerwerf | Illustrator: Géwout Esselink
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 9789083183787 | NUR 273

€ 14,95
Verschijnt maart 2022

Joris is zijn navel kwijt
Als Joris in de speeltuin ondersteboven aan het klimrek hangt en zijn T-shirt
naar beneden zakt, ziet zijn vriendinnetje Aissa dat Joris geen navel heeft. Joris
is zijn navel kwijt! Samen gaan ze op zoek naar de navel van Joris. En komen ze
tijdens het zoeken te weten waarom we een navel hebben.
Misschien hebben we een navel niet nodig, maar het is wel raar als we er geen
hebben, toch?
Auteur: Jeroen Hoogerwerf | Illustrator: Géwout Esselink
hardcover, 32 pagina’s |NUR 273 | ISBN 9789491740978

€ 14,95
Verschenen februari 2021

‘De doorgewinterde auteur en illustrator van dit prentenboek hebben samen
vermoedelijk weer veel tijd en liefde in hun werk gestoken. Tekst en illustraties
sluiten in dit boek haarfijn op elkaar aan. Het boek nodigt kinderen uit om er
met regelmaat een kijkje in te nemen en het verhaal leest plezierig voor.
Aanrader.’ – Sandra Hutchison, In de boekenkast
‘Tijdens het voorlezen komen ongemerkt allerlei onderwerpen aan de orde,
zoals spontaniteit, spelen, bloot, zwangerschap en geboorte. Niet alleen
bij mensen, maar ook bij dieren. De prachtige illustraties zijn kleurrijk,
uitnodigend om te bekijken en om samen te bespreken wat er aan de hand is.
Het is een boek om samen met je kinderen van te genieten.. Er gebeurt zoveel
in dit boek dat de mogelijkheden divers zijn.’ – Mieke Schepens, Graag Gelezen

Uitgever

Lasse Kangoeroe heeft een soldaat in zijn hoofd
Kleine jongen op het autismespectrum,
Voor jou zal ik m’n warmte en liefde
in een schema gieten.
Je uitleggen dat ik van je houd.
Met duizend toverwoorden en honderd rare beelden
zal ik het je tonen.
Lasse heeft een soldaat in zijn hoofd. We maken een gewone dag mee van
Lasse, thuis en op school, en zien hoe de soldaat hem door de dag heen helpt.
Iedere dag opnieuw.
Het is een invoelend verhaal over een kleine jongen die zich ergens op het
autismespectrum bevindt. Omdat alle kinderen er mogen zijn, ook als het niet
zo lekker gaat.

Auteur: Nele Reynders
Illustrator: Sofie Schollaert
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 9789083183794
NUR 274

€ 14,95
Verschijnt april 2022
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Mama heeft een beer in haar hoofd
Mama Kangoeroe heeft een beer in haar hoofd. Het is een Grommende Beer.
Hij is heel erg groot. En de Grommende Beer laat zich niet zomaar wegjagen.
Een invoelend en integer prentenboek voor kinderen om te vertellen hoe het
is als je als ouder in psychische problemen zit en daar probeert uit te komen.
De auteur probeert dit zware verhaal op een zo licht mogelijke toon te
vertellen. Zowel geschreven vanuit het gezichtspunt van de moeder als van
het kind en met een belangrijke rol voor de vader op de achtergrond.

‘Met dit prachtige verhaal, gebaseerd op haar eigen ervaringen, deelt Nele
op een luchtige manier dit heftige en beladen onderwerp. Als kind van een
moeder met chronische psychische problemen, had ik gehoopt dat er zo’n
boek was toen ik nog klein was. Dat had me veel sneller geholpen om zaken
een juiste plek te geven.’ – Onderwijswereld PO, Esther
Auteur: Nele Reynders
Illustrator: Sofie Schollaert
Hardcover, 32 pagina’s
NUR 274
ISBN 9789491740862

‘Dit prentenboek maakt een moeilijk onderwerp bespreekbaar en begrijpelijk
voor jonge kinderen. Ook de iets oudere doelgroep zou hier nog steun aan
kunnen hebben. Het laat ruimte voor de emoties en vragen die bij zoiets
komen kijken en geeft opening voor een gesprek.’ – NBD, Louise Otting

€ 14,95
Verschenen januari 2021
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Omgaan met de dood in het leven
		
Handreiking voor basisscholen over dood, rouw en
troosten
In dit boek plaatst de auteur de dood in het leven. Ook
voor kinderen en hun omgeving is de dood een onontkoombaar gegeven. Hoe kun je daar mee omgaan?
In dit boek wordt geschetst hoe je je als team kunt voorbereiden op gebeurtenissen rond overlijden in en om de
school. Verder staan in het boek lessen om in de klas het
onderwerp dood in het leven op een begrijpelijke en
integere manier te bespreken en er creatief mee aan de
slag te gaan. Als de dood dan toeslaat dan is het minder
overweldigend, maar hebben kinderen wel al in een
veilige omgeving kennisgemaakt met de dood.
Auteur: Mary Fontaine | Illustrator: Amarins de Jong
hardcover, 88 pagina’s
ISBN 9789083222202 | NUR 840

€ 22,50
Verschijnt mei 2022

Andere levendige boeken over omgaan met de dood, rouwen en troosten

Martine van Nieuwenhuyzen
hardcover 24 pagina’s
ISBN 9789491740121
NUR 273

€ 14,95

Jeroen Hoogerwerf
Illustraties Petra Heezen
hardcover 24 pagina’s
ISBN 9789491740695
NUR 274

Jeroen Hoogerwerf
Illustraties Petra Heezen
hardcover 24 pagina’s
ISBN 9789491740848
NUR 274

€ 14,95

€ 14,95
Uitgever

Achterop-lijstje

Ella Weisbrod
en Heleen Wilkens
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 90 83140 78 0

Elly-Ann van Luxemburg
en Ina Klomp-Meijer
hardcover, 48 pagina’s
ISBN 978 90 83140 70 4

Wim Witvrouwen
en Géwout Esselink
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 92 3

€ 14,95

€ 17,50

€ 14,95

Clothilde Perrin
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 978 94 91740 78 7

Sabine Wassenberg en Karin van der Riet
hardcover, 44 pagina’s
ISBN 978 94 91740 98 5

Michelle Hollaar en Daniëlle Schothorst
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 66 4

€ 14,95

€ 17,50

€ 14,95

Nynke Bos en Wendelien van de Erve
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 96 1

Joep Heinen en Daan van Bommel
hardcover, 120 pagina’s
ISBN 978 94 91740 95 4

Merlijn Enserink en Ria Lem-Wiersma
hardcover, 40 pagina’s
ISBN 978 9491740 99 2

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95
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Levendig Uitgever
Evenaar 10
3454 SN De Meern

Voor informatie, leesexemplaren
en marketing
jeroen@levendiguitgever.nl
06-22613701
www.levendiguitgever.nl

Alle titels van Levendig Uitgever zijn
leverbaar via het Centraal Boekhuis.
Distributie en verkoop via BforBooks,
info@b4books.nl, 0346-217100.
www.bforbooks.nl

Promotie en verkoop voor België
EPO – uitgeverij en distributie
uitgeverij@epo.be
+32-(0)3/239.68.74
www.epo.be

