BOEKENTIPS VOOR KIKKERs
Waargebeurde verhalen

Bedtijdverhalen voor rebelse meiden
AUTEUR: Elena Favilli

ILLUSTRATOR: Francesca Cavallo

Van Jane Austen en Cleopatra tot Michelle Obama en Serena Williams: Bedtijdverhalen voor
rebelse meisjes zet sprookjes in een geheel nieuw daglicht met 100 voorleesverhalen over
inspirerende vrouwen, die op hun eigen rebelse manier de wereld hebben veranderd ‐ als
schrijfster, piraat of wiskundige. Met illustraties van 60 vrouwelijke kunstenaars van over de
hele wereld.
THEMA: vrouwen, succes

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Beestachtig beroemd
AUTEUR: Ben Lerwill

ILLUSTRATOR: Sarah Walsh

In dit boek vind je de schitterend geïllustreerde en prachtig geschreven verhalen van vijftig
fantastische dieren die geschiedenis schreven. Met fascinerende feiten, citaten,
indrukwekkende foto’s en andere beelden van ieder dier is dit briljante boek een bron van
vermaak, kennis en inspiratie voor iedere dierenliefhebber ter wereld.
THEMA: dieren, beroemd

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De H. van Humboldt
AUTEUR: Barbara Rottiers

ILLUSTRATOR: Barbara Rottiers

Het levensverhaal van een avonturier, een wereldontdekker met een grote liefde voor de
natuur. Humboldt wilde deze kennis vooral delen met de wereld.
THEMA: geschiedenis, monument, natuur

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar
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De kleine Panamarenko
AUTEUR: Brigitte Minne
Kleine Henri is gefascineerd door vliegen, kevers en vogels. Tijdens WOII ziet hij voor het eerst
vliegtuigen en duikboten. Als hij ouder wordt, haalt hij kwajongensstreken uit. Hij wordt van
school gestuurd en werkt een tijdje in de dokken. Tot hij wordt toegelaten tot de
kunstacademie ...
THEMA: biografie, Panamarenko, jeugd,
Wereldoorlog II, vogel, kunst

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Een jaar met Wifi
AUTEUR: Brenda Froyen

ILLUSTRATOR: Marloes de Vries

25 grappige verhaaltjes over Wifi. In een jaar waarin de hele wereld op slot ging, werd pas
echt duidelijk hoe onmisbaar Wifi is.
THEMA: hond, huisdier, België,
Nederland, lockdown

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Er was (misschien) eens…
AUTEUR: Kamiel De Bruyne

ILLUSTRATOR: Yarne Daeren

Er was (misschien) eens is een boek met twintig verhalen die misschien ooit echt gebeurd zijn,
maar misschien ook helemaal niet. Het is een spel dat je doet raden: is het verhaal
waargebeurd of compleet verzonnen? Sla de pagina om en ontdek de waarheid!
THEMA: weetjes, filosofie

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Het dorp van de zwaluwen : Oradour‐sur‐Glane
AUTEUR: Marc De Bel

ILLUSTRATOR:

Het is zaterdag 10 juni 1944. In het Franse dorpje Oradour‐sur‐Glane gaat het leven zijn
gangetje. De oorlog heeft niet veel impact op het dorpje van de zwaluwen. Maar dan rijden
een hele troep Duitse soldaten het dorpsplein op. Het dorp moet boeten voor wat het Franse
verzet ‐ de maquisards ‐ het Duitse leger in de weg heeft gelegd. Door de ogen van de
achtjarige belhamel Roger, de achttienjarige voetballer Robert, zijn vriend Armand en juf
Denise van de lagere school volgen we het relaas mee van deze afschuwelijke dag.
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THEMA: oorlog

LEEFTIJD: vanaf 13 jaar

Het meisje dat door India fietste
AUTEUR: Aletta André

ILLUSTRATOR:

Jyoti is 15 jaar en woont in India. Wanneer haar vader gewond geraakt, moet ze naar de stad
om hem te verzorgen. Maar dan breekt de Coronapandemie uit. Jyoti en haar vader hebben
geen geld om in de stad te blijven. De winkels zijn gesloten en de treinen rijden niet. Er zit
maar één ding op: Jyoti zal fietsen, met haar gewonde vader op de bagagedrager. Dagenlang
zijn ze onderweg, door de verschroeiende hitte.
THEMA: India, cultuur, fietstocht

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Kinderen met een ster
AUTEUR: Martine Letterie

ILLUSTRATOR: Rick de Haas

In dit voorleesboek beschrijft Martine Letterie het leven van zes kinderen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork terechtkwamen. Ze baseerde de verhalen op
interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten.
THEMA: oorlog, Wereldoorlog II,
Jodenvervolging

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Onze Helden Laura Tesoro
AUTEUR: Bieke Van Gelder

ILLUSTRATOR: Bieke Van Gelder

Opgeven staat niet in het woordenboek van Laura Tesoro. Al vanaf het moment dat ze door
haar ouders meegenomen werd naar hun werk op het toneel, wist ze dat ze zelf ooit op een
podium wilde staan. De showbizz is een harde wereld, maar Laura bewijst dat ze meer dan
haar mannetje kan staan. Van een gastrolletje bij Witse tot coach in The Voice Kids: Laura
Tesoro is een echte ster!
THEMA: artiest, muziek, showbizz

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Perfect imperfect
AUTEUR: Leo Potion

Ana Strumpf
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Ontmoet 28 iconen, zoals popster Ariana Grande, Hollywoodster The Rock, tennisspeelster
Serena Williams en zelfs échte royalty – prins Harry – en ontdek hoe zij omgingen met hun
mentale gezondheidsproblemen. Wat je ook doormaakt nu, weet dat het oké is om je niet oké
te voelen en wees gewoon volmaakt onvolmaakt, net als zij.
THEMA: jezelf zijn, anders zijn, beroemdheden,
mentale gezondheid

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Suikerkind: het verhaal van een meisje uit de vorige eeuw
AUTEUR: Olga Gromova

ILLUSTRATOR: Stella Noedolskaja

Van dag op dag moet de vijfjarige Elja haar mooie leventje in Moskou achter zich laten. Het is
eind jaren dertig en in de Sovjet‐Unie ben je nooit zeker van je geluk. Elja's vader wordt als
'vijand van het volk' gearresteerd en zij en haar moeder belanden in Kirgizië, in een kamp voor
landverraders. Terwijl haar moeder aan het werk gezet wordt, moet Elja zich weten te redden.
Telkens opnieuw moet ze zich aanpassen aan nieuwe mensen en scholen, wanneer de
Veiligheidsdienst weer eens beslist om hen te laten verhuizen.
THEMA: Sofjet‐Unie, oorlog, gezin

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Van klein tot groots: Malala Yousafzai
AUTEUR: Maria Isabel Sánchez Vegara

ILLUSTRATOR: Manal Mirza

Malala Yousafzai won in 2014 als jongste vrouw ooit de Nobelprijs voor de Vrede. Dit boek
vertelt op kindermaat het verhaal van een klein meisje dat strijdt voor het recht op onderwijs.
Woord en beeld nemen je mee naar haar dorp in Pakistan, naar het ziekenhuis in Engeland en
naar haar speeches overal ter wereld.
THEMA: wapens, onderwijs, biografie,
nobelprijs, weetjes

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

Veertien wolven
AUTEUR: Catherine Barr

ILLUSTRATOR: Jenni Desmond

Een inspirerende, waargebeurde verhaal dat toont hoe elke diersoort een belangrijke rol
speelt bij de bescherming van onze planeet.
THEMA: natuur, wolven, dieren

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar
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Waanzinnig & waargebeurd
AUTEUR: Guy Didelez, Frank Pollet, René De
Decker

ILLUSTRATOR: Yannick Pelegrin

Wist jij dat een vrouw ooit werd geraakt door een meteoriet? Ja hoor, recht op haar heup.
Verbaas je over meer waanzinnige anekdotes in dit boek. Het recept is onklopbaar:
verbijsterende weetjes en grappige cartoons, in bondige hoofdstukken. Of je nu een weetjes‐
beginneling of weetjes‐slokop bent, je zal smullen van deze korte en vaak hilarische verhalen.
THEMA: absurde weetjes

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Wereldkinderen : 50 jonge mensen die het verschil maakten
AUTEUR: Tom Adams

ILLUSTRATOR: Sarah Walsh

In dit boek lees je over vijftig jonge wereldverbeteraars die elk op hun manier een verschil
hebben gemaakt. Deze dromers, vechters, doeners, denkers, stakers en makers bewijzen dat
gewone kinderen buitengewone dingen kunnen doen. En dat het daarbij geen donder
uitmaakt waar je vandaan komt, in welke tijd je leeft en of je wereldberoemd of onbekend
bent. Zo kom je bijvoorbeeld meer te weten over Greta Thunberg, Boyan Slat, Malala
Yousafzai, Michaela Mycroft en Pocahontas.
THEMA: levensverhaal, biografie

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Historische verhalen

Grappige verhalen

Waargebeurde verhalen

Fantasie verhalen

Weetjesboeken

Verhalen over magie

Verhalen over normen en waarden

Griezelige verhalen

Avontuurlijke verhalen

Strips en graphic novels

Audioverhaal, luisterverhaal

5
Narrata vzw ‐ 2022

