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Anne Frank haar dagboek nu ook te lezen voor kinderen
Amsterdam, 21 april 2021 - In samenwerking met de Anne Frank Stichting geeft Eenvoudig
Communiceren de eerste kinderversie in eenvoudige taal van Het Achterhuis uit: Mijn naam is
Anne. De uitgeverij schrijft en hertaalt boeken voor mensen die moeite hebben met lezen. Zo
schreven wij 12 jaar geleden al een biografie van Anne Frank in makkelijke taal. Hier voegen we nu
een boek aan toe, speciaal voor kinderen, scholieren en nieuwkomers. Met Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag op komst, wil Eenvoudig Communiceren dat Anne’s verhaal ook eindelijk deze
doelgroep bereikt.

Tijdloos verhaal
“Iedereen moet de dagboekbrieven van Anne Frank kunnen lezen”, vindt Ralf Beekveldt, directeur
van Eenvoudig Communiceren. Beekveldt: “Het Achterhuis is één van de bestverkochte boeken ooit.
Er zijn veel versies van uitgekomen en het is het meest vertaalde Nederlandstalige boek aller tijden.
Maar een versie van de brieven voor kinderen die lezen lastig vinden, was er nog niet. Dat gat vullen
wij nu op.” Het verhaal van Anne Frank is tijdloos. “Kijk alleen al naar de lange rij die dag in dag uit
voor het Anne Frank Huis op de Prinsengracht in Amsterdam staat. Elk jaar weer.”

Mijn naam is Anne
De kindereditie, Mijn naam is Anne, is een bijzondere bewerking van Het Achterhuis, speciaal voor
kinderen vanaf een jaar of 8 en vooral voor hen die niet zo makkelijk lezen. Hierin zijn de
dagboekbrieven van Anne Frank naverteld door Marian Hoefnagel. Zij schreef en hertaalde al
tientallen makkelijke boeken voor Eenvoudig Communiceren. Mijn naam is Anne geeft kinderen een
beeld van Anne’s leven als Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe het was om ruim
twee jaar lang niet naar buiten te kunnen. Meer weten? Kijk hier.

Over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
'Lezen is voor iedereen', is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al 25 jaar geeft de uitgeverij
boeken en kranten uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en volwassenen
die niet zo sterk zijn in lezen.
Laaggeletterdheid
In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online

een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicatie lezen of een formulier invullen zijn voor hen een
grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor
het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Voor meer informatie of recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Marianne Verhallen,
adjunct-uitgever bij Eenvoudig Communiceren: m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl of
0620967363. Directeur/uitgever Ralf Beekveldt staat u graag te woord: 06 54 20 58 74.
Hier een linkje naar de catalogus van de uitgeverij:
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/pdfs/Eenvoudig%20Communiceren%20Catalogus%202021
.pdf

