
De boekenkast

DE BOEKENKAST 
VAN FONS
De boekenkast van Fons groeit. Een greep uit de favoriete boeken 
van Fons van het moment, gaande van kinder- en jeugdboeken tot 
educatieve publicaties.

Van de redactie

Papa is een ijsbeer
Edward Van de Vendel & Saskia Halfmouw

(voorlezen vanaf 5 jaar -  
zelf lezen vanaf 8 jaar) 

Het broertje van Mare fluistert op een dag: 
‘Papa is een ijsbeer.’ Mare begrijpt er in 
eerste instantie niets van, maar beetje bij 
beetje wordt duidelijk wat Danko be-
doelt… Papa is een ijsbeer is een prachtig 
verhaal dat in woord en beeld heel intens 
verwoordt wat het betekent om als nieuw 
samengesteld gezin opnieuw je weg te vin-
den. Het boek weet in heel weinig woorden 
veel diepgang te creëren. Daarom is het 
verhaal geschikt voor heel verschillende 
leeftijden: om voor te lezen vanaf  5 jaar en 
om zelf  te lezen vanaf  8 jaar. 

Papa is een ijsbeer (Edward Van de  
Vendel & Saskia Halfmouw) verscheen  

bij De Eenhoorn, € 14,95
ISBN 9789462915589

Mijn oma
Jan De Kinder
(vanaf 5 jaar)

 
Oma’s, ze kunnen zo verschillend 
zijn. De oma in dit verhaal is erg 
avontuurlijk ingesteld en gaat re-
gelmatig op zoek naar een nieuwe 
hobby. Wanneer diepzeeduiken en 
kickboksen haar te saai worden, 
gaat ze voor parachutespringen. 
Een prachtig prentenboek van Jan 
De Kinder waarin je bij het begin 
van het verhaal samen met het 
kleinkind kan uitzoeken waar oma 
nu weer heen is. 

Mijn oma (Jan De Kinder)  
verscheen bij De  

Eenhoorn, € 17,95
ISBN 9789462915435
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Catfish blues
Sara Lövestam
(vanaf 14 jaar) 

In de boekenreeks Querido 
Glow vinden jongeren die zich 
als queer identificeren verha-
len waarin ze zichzelf  kunnen 
herkennen. Het tweede boek dat 
in deze reeks verschenen is, van 
de Zweedse Sara Lövestam, gaat 
daarnaast ook over het actuele 
thema catfishing. Texas is ver-
liefd op André, maar doet zich 
op Instagram voor als iemand 
anders. Hij gebruikt foto’s van 
Hilma, die plots ook opduikt. 
Maar zij blijkt ook niet te zijn wie 
ze zegt dat ze is… Een boek over 
relaties, identiteit en gender, 
zonder ooit zwaar te worden. 

Catfish blues (Sara Lövestam) 
verscheen bij Querido, € 18,99

ISBN 9789045126906

Het grote leven 
van kleine Fons

Henry Lloyd 
(10 - 12 jaar) 

Om vanzelfsprekende redenen 
kan dit boek niet in de boeken-
kast van Fons ontbreken. Na 
Prinses Nola en Flin is er nu van 
auteur Henry Lloyd (het pseudo-
niem van een bekende jeugdau-
teur) een derde boek: Het grote 
leven van kleine Fons. Fons is er 
als kleine jongen zeker van dat 
hij later heldendaden zal verrich-
ten, maar eens hij als ridder op 
pad trekt, wordt hij uitgelachen 
vanwege zijn kleine gestalte. Al 
snel bewijst hij door het over-
meesteren van drie struikrovers 
dat je niet groot hoeft te zijn om 
grootse daden te verrichten…

Het grote leven van kleine Fons 
(Henry Lloyd) verscheen bij 

Querido, € 16,99
ISBN 9789045127057

Een nieuwe wereld 
in 100 dagen 

 
Vera Van Renterghem & 

Eleni Debo
(vanaf 12 jaar) 

Hoe zou de wereld eruitzien als 
jongeren voor een dag alles mo-
gen beslissen? Met deze vraag 
trok Vera Van Renterghem drie 
jaar lang langs scholen, open en 
gesloten instellingen en diverse 
gezinnen en gemeenschappen. 
Het resultaat is dit waardevolle 
boek, dat een inkijk biedt in 
de gedachten van heel diverse 
jongeren en dat je op verschil-
lende manieren tijdens de les 
Nederlands kan inzetten. Kies er 
een aantal teksten uit en laat je 
leerlingen zelf  fantaseren over 
de vraag van waaruit dit boek 
vertrekt. Of  ga aan de slag met 
de prachtige portretten van Eleni 
Debo, die voor wat minder talige 
leerlingen ook een heel goed 
vertrekpunt kunnen vormen om 
te filosoferen. 

Een nieuwe wereld in 100 dagen 
(Vera Van Renterghem & 
Eleni Debo) verscheen bij 

Pelckmans, € 22,50 
ISBN 9789463832441
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Sneeuwwit
Daan Remmerts De Vries &

Mark Janssen
(vanaf 6 jaar)

Waarom zou je het beken-
de sprookje Sneeuwwit in de 
versie van Daan Remmerts De 
Vries, met illustraties van Mark 
Janssen, uit de kast pakken? 
Volgens ons in de eerste plaats 
voor de bijzonder verzorgde 
hardcoveruitgave met prachtige, 
warme tekeningen. Maar zeker 
ook vanwege de spanning en de 
vele dialogen die het de moeite 
waard maken om voor te lezen. 
En ten slotte omdat Sneeuwwit 
een meisje van vlees en bloed 
is. Kortom, een moderne en 
sfeervolle hervertelling van het 
bekende sprookje van de Gebroe-
ders Grimm. 

Sneeuwwit (Daan Remmerts
De Vries & Mark Janssen)
verscheen bij Volt, € 18,99

ISBN 9789021435848
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Radio Popov en 
de vergeten kinderen

Anja Portin
(vanaf 10 jaar) 

Dit warme verhaal over een-
zaamheid en vriendschap won in 
2020 de Junior Finlandia-prijs, 
de belangrijkste literaire prijs in 
Finland. Hoofdpersonage is Alf-
red, die zich vaak eenzaam voelt. 
Op een nacht komt hij in con-
tact met Amanda, die vergeten 
kinderen helpt. Vanuit haar huis 
begint Alfred radio-uitzendingen 
te maken voor andere Vergeten 
Kinderen… 

Radio Popov en de vergeten
kinderen (Anja Portin) 

verscheen bij Ploegsma, 
€ 17,99

ISBN 9789021682501
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