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De KIDDO-Leespluim van de maand januari 2017 gaat naar het boek… 
 

Niets liever dan jij 
 

Juryrapport: 
De versjes voor jonge kinderen in deze aantrekkelijke bundel ademen geborgenheid, warmte en veiligheid. 
Vanuit het gezichtspunt van een kind worden tal van zaken berijmd waar je als kind mee te maken hebt. 
Verdriet, teleurstelling, spel, eten, bedtijd, de speeltuin…  
 

Je wilt wel eens horen van papa waarom je bent geboren. En als het antwoord 
wat tegenvalt vraag je het aan mama. Hoe blij kun je zijn als je jarig bent? De 
pakjes zijn blij, de zon schijnt blij, de slingers en de taart zijn blij. Mama zei mama 
tegen oma. Hoe kan het toch dat ze het verschil niet ziet tussen mama’s en 
oma’s? Hoe zou het zijn om op een wolk te liggen en beneden papa te zien? En 
het is zo moeilijk om te weten wie de liefste is; papa, mama, oma of opa? Maar 
mama heeft het antwoord, zij weet wie liever dan de liefste is! 
 
Oma is dood. Als ik een reus was zou ik papa op schoot nemen om hem te 
troosten en zeggen ‘huil maar gerust’. Papa kijkt naar mijn gemorste eten, houdt 
zijn mond en dekt de tafel op de grond. O, wat is het lekker om lekker lui te liggen 
lanterfanten bij mama. En dan is het zeven uur, half acht. Kom maar binnen zegt 

de nacht. De dag is voorbij. Er is gehuild, gelachen en gespeeld.  
 
De tekeningen bij de versjes bevestigen de warme sfeer en laten met humor de emoties zien in steeds weer 
andere dieren met menselijke trekjes. Het is een prettig boek om in de opvang met peuters en kleuters te 
lezen en te bekijken. De korte versjes bieden stof tot praten, humor en herkenning. 
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Informatie voor de redactie:  
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De 
organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP). 
De Leespluimjury bestaat uit: Marijke Bos (Boekstart), Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Coby 
Faber (marketingcoördinator KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & 
Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek en Teresia Spoelman (Bibliotheek Naarden-
Bussum). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.KIDDOLeespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de 
KIDDO-Leespluim, Coby Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200. 


