
  
 

 

 

Hernieuwd en geheel up-to-date: de biografie 

van Anne Frank in makkelijke taal  

 
In 2008 publiceerden wij de allereerste biografie van Anne 

Frank ooit. In makkelijke taal voor mensen die lezen lastig 

vinden, getiteld Anne Frank, haar leven. Nu, 14 jaar later, 

komen we met een geheel herziene editie van deze 

biografie. Met de laatst verworven inzichten, nieuw Virtual 

Reality beeldmateriaal, beeldmateriaal in kleur in plaats 

van zwart-wit en een nieuwe cover.  

 

De eerste versie van Anne Frank, haar leven kwam tot 

stand in samenwerking met de Anne Frank Stichting. En 

ook nu, 14 jaar later, is de herziene versie geüpdatet in 

samenspraak met de Anne Frank Stichting.  

 

Meer Anne Frank in makkelijke taal?  

Eenvoudig Communiceren herschreef Anne Franks 

dagboekbrieven in 2021 speciaal voor kinderen vanaf 8 

jaar, getiteld Mijn naam is Anne. En schreven we een extra makkelijke biografie voor de 

beginnende (anderstalige) lezer: Anne Frank in het kort.  

 

Informatie Anne Frank, haar leven herziene versie 

Prijs: €14,50  

ISBN: 978-90-8696-691-2  

Pagina’s: 104, full colour, paperback 

Serie: Leeslicht 

 

___________________________________________________________________________ 

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met: 

- Ralf Beekveldt, directeur uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 0031 6 54205874, 

r.beekveldt@eenvoudigcommuniceren.nl 

- Annemarie Bekker, Communicatie Anne Frank Stichting, 06 21530595, pers@annefrank.nl 

Een recensie-exemplaar kunt u aanvragen bij m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl 

(0620967363). 
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Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere 

verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere 

woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een 

boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug. 

 

Laaggeletterdheid 

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als 

online een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen 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 de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het 

bevorderen van kansengelijkheid in het algemeen. 
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