
Evy Danckers uit Beerse schrijft boeken voor moeizame lezers. Maandag 14 februari verschijnt haar vierde

boek Hou van me. Allesbehalve een romantisch liefdesverhaal.  — © RR

Evy Danckers schrijft verhalen voor

adolescenten in makkelijke taal: “Met het

juiste boek is iedereen een lezer”

Beerse - De Kempense schrijfster Evy Danckers is met Hou van me aan haar vierde

boek toe. Opnieuw een verhaal dat zich richt op jongeren die moeite hebben met

lezen, het eerste bij Uitgeverij Lezen voor Iedereen, die zich speci�ek richt op boeken

voor niet-lezers. “Er is nood aan boeken voor jongeren die niet graag lezen of een

taalachterstand hebben”, zegt Danckers. “We moeten hen de kans geven om

leesplezier te ontdekken.”

Bieke Lathouwers

Vrijdag 11 februari 2022 om 14:33

Evy Danckers (44) groeide op in Westerlo en Olen, woont intussen in Beerse en

geeft al jaren les in de eerste graad B-stroom in Borgerhout. Jeugdboeken voor

haar leerlingen zijn moeilijk te vinden, zeker voor jongeren die niet graag lezen,

dyslectisch zijn of Nederlands niet als moedertaal hebben, is de spoeling heel

dun. “Nochtans is het ook voor hen belangrijk om te lezen en om een boek te

vinden dat hen boeit. Mijn motto is dan ook: met het juiste boek, is iedereen een

lezer”, zegt de auteur. “Hoewel er weinig uitgeverijen zijn die er het nut van

inzien, is de vraag er zeker. Het is als een discotheek voor doven. Ook zij zijn op

zoek naar plezier en je kan het hen bezorgen, als je maar je best doet.”

“Voor veel mensen zijn ‘gewone’ boeken veel te moeilijk. Daarom maken wij

romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands”, duidt Uitgeverij Lezen voor

Iedereen. “Een op de zeven Vlamingen is laaggeletterd. Deze moeizame lezers

genieten meestal niet van boeken omdat het te veel tijd en energie kost. Dat is

jammer, want wie minder leest, wordt er ook minder vaardig in en ondervindt

problemen tijdens een opleiding of op het werk. Daarom bieden wij makkelijk te

lezen verhalen op verschillende leesniveaus. Door regelmatig te lezen, bouw je

zelfvertrouwen op en krijg je plezier in lezen.”

Vijf principes

Als leerkracht weet Evy Danckers wat er leeft bij tieners. Waar ze mee bezig zijn

en waar ze zich vragen over stellen. Hou van me is opgedragen aan haar

pleegdochter Yenne. Als quote schrijft ze erbij: ‘houden van, begint bij jezelf’. Dat

is ook goede raad voor het hoofdpersonage Claudia.

Om ervoor te zorgen dat haar boeken

laagdrempelig zijn voor iedereen,

hanteert Danckers altijd vijf principes.

“Ik maak nooit dikke boeken en schrijf

altijd in de tegenwoordige tijd”, zegt de

schrijfster. “Verder hou ik de verhaallijn

redelijk simpel en zorg ik voor

voldoende witruimte en illustraties van

Tamara Lodewijckx zodat de

bladspiegel voldoende ademt Als vijfde
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De cover van het boek.  — © RR

bladspiegel voldoende ademt. Als vijfde

punt moet de inhoud herkenbaar of

wereldverruimend zijn zodat iedereen

er iets van opsteekt.”

Die inhoud beperkt zich niet tot vrolijk

vrijblijvende vertelseltjes. Hou van me

gaat over Claudia, een meisje met een

moeilijke thuissituatie die opgroeit

zonder vader, met een moeder die de

kost verdient als webcamgirl. Liefde

kent ze niet. Die zoekt ze dan bij een

geheim vriendje, wat ook op niets uitdraait, waarna ze Drahim ontmoet. De echte

liefde? Allesbehalve. “Ik hou er wel van dat boeken zorgen voor discussiestof. In

dit geval over de relatie met haar moeder, haar vriend en haar afwezige vader”,

zegt Danckers. “Ik wil niets verbloemen. Mijn karakters zijn kwetsbaar, echt en

eerlijk. Dat kan best rauw zijn. In tegenstelling tot mijn vorige boeken, vraagt dit

werk wel enige maturiteit van de lezer.”

Nominatie Leesjury

Het is niet omdat de taal simpel, duidelijk en vlot leesbaar is, dat alleen

moeizame lezers zich erin kunnen vinden. Het mooiste bewijs daarvan is de

nominatie van Eindspel, het vorig boek van Evy Danckers, voor de Leesjury in de

categorie 12-14 jaar.

“Als een meisje uit de tweede Latijnse me zegt dat ze met veel interesse mijn

boek gelezen heeft, vind ik dat heel mooi. Als dan over hetzelfde boek een

leerkracht uit de B-stroom me complimenteert omdat haar leerlingen zo gebaat

zijn met mijn boek, heb ik mijn doel bereikt. Daar doe ik het voor. Leesplezier

bieden voor iedereen.”

Of er nog boeken op komst zijn? “Er ligt nog een trilogie klaar en ik heb nog wel

enkele ideetjes waar ik op broed. Eens een concept in mijn hoofd zit, loopt het

schrijfproces bij mij meestal wel vlot. Voorlopig combineer ik het schrijven nog

met mijn huishouden en mijn job als leerkracht, maar volgend jaar las ik een

Writers Sabbatical in. Dan trek ik met mijn man voor drie jaar naar Georgia in de

Verenigde Staten. Hij gaat er voor zijn job naartoe en ik neem een tijd

loopbaanonderbreking. We zien wel of er dan nog nieuwe ideeën rijpen.”

Hou van me, Uitgeverij Lezen voor Iedereen, 104 pagina’s, 16,5 euro, ISBN 9789086966974.

Leesniveau B1. Vanaf maandag 14 februari te koop.
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