Tessa van Velzen

Geef een (prenten)boek cadeau

Toen mijn zoontje Faas negen maanden geleden geboren werd, kwam mijn moeder met een mooie
verrassing. Ze had een grote doos van zolder gehaald met daarin al mijn favoriete prentenboeken. Een
feest der herkenning! Alle mooie verhalen gingen direct leven in mijn hoofd. Ik verheug me er op om
samen met Faas- die nu nog vooral plezier heeft in het open en dicht doen van een boek- te genieten van
de oude én nieuwe verhalen.
Prentenboeken spelen een grote rol in mijn eigen jeugd. In mijn werk als adviseur bij Sardes, constateer ik
echter vaak dat opgroeien tussen de prachtigste kinderboeken niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.
Daar moeten we iets aan doen, want lezen en voorgelezen worden opent een wereld van verhalen die de
fantasie prikkelen en vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Dat gun je ieder kind!
Als taalkundige realiseer ik me daarnaast hoe essentieel lezen en voorgelezen worden voor de
taalontwikkeling is. Het effect op woordenschatontwikkeling is onevenaarbaar: met een kwartier vrij
lezen per dag leren kinderen gemiddeld 1000 woorden per jaar! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
steeds weer dat kinderen die veel lezen en voorgelezen beter presteren op school en later succesvoller
zijn in de maatschappij.
Ik sta daarom zowel persoonlijk als als adviseur van Sardes vierkant achter de missie van Geef een
(prenten)boek cadeau. Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen, zeker de
kinderen die geen boeken thuis hebben, jaarlijks een kinderboekklassieker te geven. Partners verbonden
aan de Stichting Geef een (prentenboek) cadeau doen als wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen
dan alle kinderen in Nederland een eigen boekenplankje krijgen. Om deze missie te laten slagen, worden
ieder jaar in het voorjaar een jeugd- en een prentenboekklassieker beschikbaar gesteld voor maar € 2,-.
Vanaf 9 februari 2018 is dat Ronja de roversdochter, de spannende lees- en voorleesklassieker van Astrid
Lindgren, en vanaf 3 april het hartverwarmende prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam
McBratney en Anita Jeram.
Willen we werkelijk alle kinderen bereiken, dan kan dat alleen maar als we allemaal boeken gaan geven:
ouders, grootouders, vrienden, maar ook als alle scholen en instellingen uit de kinderopvang al de
kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd ieder jaar een boek cadeau doen.
Het geven van een boek kan een mooie impuls zijn voor leesplezier en leesbevordering. Door met z’n allen
te lezen, te praten over de verhalen of activiteiten te doen naar aanleiding van het boek, laat je zien hoe
leuk lezen is.
Doet u ook mee?
Ronja de roversdochter is tot 24 januari 2018 te bestellen bij elke boekhandel in Nederland. Raad eens hoeveel
ik van je hou is te bestellen tot 16 februari. Meer informatie vindt u op de website:
http://www.geefeenprentenboekcadeau.nl/ of http://www.geefeenboekcadeau.nl/.

Tessa van Velzen werkt als adviseur bij Sardes. Zij houdt zich bezig met taalontwikkeling van kinderen en
jongeren in de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het (v)mbo.

