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10 jaar levendige boeken, 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 levens- 
beschouwing 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 kinder-
boekgeschenken voor Aruba (2014-2022) en voor Curaçao (2019-2022) gemaakt, met illustratoren 
en auteurs uit het hele Koninkrijk. 

Voor 2023 presenteren we in deze brochure weer een paar verrassend, mooie, ontroerende en 
nodige titels.

Jeroen Hoogerwerf
Levendig Uitgever

jeroen@levendiguitgever.nl
06-22613701
www.levendiguitgever.nl
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Durft Sam wel?  

‘Sam, je wordt al groot. Het is tijd dat je zelf gaat lopen en 
leert klimmen,’ zegt mama.

Eerst blijft Sam nog dicht bij mama. Hij loopt wat rond en kijkt 
goed om zich heen.
Al gauw durft hij wat verder te gaan. Hij probeert in de lage 
boompjes te klimmen. 
‘Mama, kijk eens!’ roept Sam. ‘Ik ben hier heel goed in!’

Aapje Sam leert lopen en klimmen. Dat is leuk! Hij is er nog 
goed in ook.
Tot hij erachter komt dat zijn lievelingsvruchten helemaal  
boven in de hoge boom hangen. 
Zo hoog durft hij niet te klimmen! Of toch wel?

Voor kinderen vanaf twee jaar. Een boek over leren van  
proberen (de leerkuil), over durven en zelfvertrouwen en over 
doorzettingsvermogen. 

Auteur en illustrator: Tessa Zwanenburg 

hardcover, 32 pagina’s 

ISBN 978 90 83222 29 5 

NUR 273

€ 14,95

Verschijnt maart 2023
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Joris trekt een jurk aan 

Joris is bij Aissa op zolder. Hij wil die trouwjurk ook wel eens 
proberen. Ahmed is er ook. Die trekt een trouwpak aan. Samen 
gaan ze naar de speeltuin waar Aissa trouwfoto’s maakt. 
Ahmed geeft Joris een zoen. De twee moeders van Joris vinden 
dat jongens gewoon een jurk mogen aantrekken als ze dat 
willen. Maar wat vinden anderen ervan als Joris in een jurk 
loopt? En als twee jongens elkaar een kus geven?

Een liefdevol prentenboek waarin onderwerpen rond zwanger-
schap, geboorte, seksuele diversiteit, bloot, liefde en vriend-
schap 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 de eerder verschenen prentenboeken 
Joris is zijn navel kwijt en Aissa wil trouwen.

Auteur: Jeroen Hoogerwerf 

Illustrator: Géwout Esselink

hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 90 8330 660 5

NUR 273 

€ 14,95

Verschijnt februari 2023
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Jeroen Hoogerwerf 
Met illustraties van  
Géwout Esselink

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

‘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

Verschenen februari 2021

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?’ 

Auteur: Jeroen Hoogerwerf | Illustrator: Géwout Esselink

hardcover, 24 pagina’s

ISBN 9789083183787 | NUR 273 

€ 14,95

‘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

Verschenen maart 2022
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Vogeltje en Walvis 

Voor wat ons vleugels geeft

Vogeltje woont in een kooitje bij Liesje thuis.
Liesje zorgt goed voor hem, maar toch mist hij iets.
Als Vogeltje op een dag ontsnapt, ontdekt hij wat dat is …
Een tijdloos verhaal over de vrijheid om te zijn wie je bent
en het vinden van je ware thuis.

Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Vogeltje woont in een kooitje bij Liesje thuis.
Liesje zorgt goed voor hem, maar toch mist hij iets.
Als Vogeltje op een dag ontsnapt, ontdekt hij wat dat is …

Een tijdloos verhaal over de vrijheid om te zijn wie je bent
en het vinden van je ware thuis.

Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Uitgever

Eza W
eijer

www.levendiguitgever.nl

ISBN 978 90 83222 27 1
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Vogeltje
Walvisen

V
ogeltje

Eza Weijer

Auteur en illustrator: Eza Weijer 
hardcover, 40 pagina’s

ISBN 978 90 83222271
NUR 274 

€ 14,95

Verschijnt maart 2023
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1e druk verschenen in 2014

Martine van Nieuwenhuyzen 

hardcover 24 pagina’s

ISBN 9789491740121 

NUR 273 

€ 14,95

Ik had je nog zoveel willen zeggen 

Omdat dit boek al zoveel heeft betekend bij omgaan  
met gemis …

Das en Maatje zijn de beste vrienden. Ze doen alles samen: samen spelen, 
eten, praten en nog veel meer. En dan opeens is Maatje Dood. Zonder Maatje 
voelt Das zich heel alleen. Dus gaat hij op zoek naar Maatje. Omdat hij hem 
mist. En omdat hij Maatje nog zoveel had willen zeggen. 

Of we het nu leuk vinden of niet, de dood hoort bij het leven. De dood in het 
leven is oneerlijk, onverwacht onontkoombaar. In dit boek gaat het vooral over 
het omgaan met die dood.  
Hoe kun je toch nog zeggen wat je wilde zeggen tegen je maatje die er niet 
meer in levende lijve is? Op welke manieren kun je proberen het verdriet een 
heel klein beetje te verzachten? Op een ingetogen manier nodigt Ik had je nog 
zoveel willen zeggen kinderen uit om te praten over het ongrijpbare van de 
dood, om het een beetje grijpbaar te maken.

We hebben dit boek gekocht voor onze dochter. Haar broertje en grote vriend 
is overleden. Ze vindt het fijn om samen het boek te lezen.

Toen mijn zoon dit boek een aantal keer met mij had gelezen had hij plotseling 
een antwoord op vragen of opmerkingen over de inhoud toegespitst op zijn 
situatie. Erg handig om als hulpmiddel te lezen bij grote levensvragen en groot 
verdriet over de dood.

Lief Maatje,
Ik mis je. Zonder jou wordt mijn
chocolademelk koud.
Dag, Das.
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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

Jeroen Hoogerwerf  

en Petra Heezen

Hardcover, 24 pagina’s 

ISBN 97 894 91740 69 5 

€ 14,95

Jeroen Hoogerwerf 

en Petra Heezen

hardcover 24 pagina’s 

ISBN 97 894 91740 84 8  

€ 14,95

Fatih Incekara  

en Dilek Altınta Birben 

hardcover, 24 pagina’s

ISBN 978 90 83222 21 

€ 14,95

Edwin van der Meer en Angélique Boter

hard cover, 101 pagina’s

ISBN 97 890 83222 24 0 

€ 14,95

Jeroen Hoogerwerf en Vanessa Paulina 

hardcover, 64 pagina’s

ISBN 978 90 83222 28 8 

€ 17,50

Monica Clarinda en Vanessa Paulina 

Hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 87 9

€ 14,95

Nynke Bos en Wendelien van de Erve

hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 96 1 

€ 14,95

Joep Heinen en Daan van Bommel

hardcover, 120 pagina’s

ISBN 978 94 91740 95 4 

€ 14,95

Merlijn Enserink en Ria Lem-Wiersma

hardcover, 40 pagina’s

ISBN 978 9491740 99 2 

€ 14,95


