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

Dit is voor jou 
 

Juryrapport: 

 
 ‘Dit is voor jou’, de titel is even verwarrend. Voor mij als lezer of voorlezer? 
Voor het kind of het groepje kinderen dat het boek gaat bekijken? Later in 
het verhaal is het meer voor de jonge hoofdpersoon op het omslag. Maar 
uiteindelijk is het voor ons allemaal, voor alle kinderen en grote mensen die 
uitdrukking willen geven aan de beelden en dromen in hun hoofd en daar 
een plekje voor zoeken.  
De jonge tekenaar uit het verhaal is op zoek naar ruimte voor zijn 
tekeningen. Tekenen vindt hij  het leukste dat er is. Hij zoekt de ruimte op 
straat waar voorbijgangers zonder het te merken over  zijn mooie vissen en 
zeedieren heenlopen. Gelukkig vindt hij aan de haven een plek waar hij kan  
tekenen. Totdat het gaat regenen en zijn tekening verwatert. Er komt een 
oude man uit een  pakhuis die zich voorstelt als Anselmo, een schilder. Hij 
vraagt of onze jonge tekenaar bij hem wil  komen schuilen. 
 
 En waar hij dan terecht komt! Een ruim schildersatelier vol verfspullen, doeken, ezels, vlekken op  de vloer, 
grappige spullen aan de wand, een heerlijke rommel. Samen gaan ze aan de slag en veranderen de vlekken 
in beesten. Kijk die vlek lijkt wel een panter! En dat is net een spinnetje! Zo vaak hij kan komt de jonge 
tekenaar naar Anselmo , kon het maar altijd zo blijven. Maar Anselmo is al oud en wil terug naar de plek 
waar hij ooit thuis was. Het huis wordt verkocht, Anselmo is echt weg. Een beetje beteuterd kijkt de jonge 
tekenaar naar alle veranderingen aan het huis. Maar dan komt de nieuwe bewoonster naar buiten en roept 
hem. Hij moet binnenkomen en wat een verrassing! Het atelier is er nog. Anselmo heeft de ruimte speciaal 
voor hem in tact gelaten. ‘Alles verandert,’ zegt de mevrouw. ‘Maar dit is voor jou.’ 
 
Mooi verhaal in kleurige, exotische prenten dat weinig tekst nodig heeft. Het biedt openingen naar hoe je 
dromen kunt realiseren, je hart kunt volgen, niet bij de pakken neer moet zitten, misschien toch eerst aan 
je ouders vragen of je bij een oude meneer naar binnen kan gaan, een museum of atelier bezoeken, leren 
kijken, materiaalonderzoek.  En na het lezen zelf aan de slag. 
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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 (vakblad KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk 
(Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek (voorheen Skon kinderopvang) en Judith Hessels (OBA). 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. 


