Fijne Valentijn! Maar niet voor iedereen…
Kwetsbaar, echt en eerlijk: Evy Danckers kenmerkt zichzelf door indringende thema’s niet mooier te
maken dan ze zijn. Haar werk is rauw en zo ook haar nieuwste Young Adult boek in makkelijke taal:
Hou van me. Hoofdpersoon Claudia is op zoek naar liefde, maar komt in aanraking met de verkeerde
gasten. Net zoals Claudia zoeken veel jonge meiden – en jongens – de liefde buitenshuis, wanneer ze
die thuis niet krijgen. Claudia maakt hierdoor dingen mee die jij en ik ons niet kunnen voorstellen.
Toch is het belangrijk dat haar verhaal verteld wordt. Omdat het een verhaal is dat veel jongeren niet
zelf durven te vertellen. Dat maakt Hou van me dé cadeautip met Valentijnsdag voor alle jongeren
die, net als Claudia, in moeilijke situaties kunnen belanden.
Een boek voor de leefwereld van jonge mensen
‘Hou van me is een aangrijpend verhaal dat in
duidelijke taal geschreven is’, zegt Stichting
Makkelijk Lezen. Het verhaal draait om de 16-jarige
Claudia, die op zoek gaat naar liefde bij verkeerde
types. Na het lezen merk je dat Claudia onder je vel
zit; ze laat je niet los. Bij Eenvoudig Communiceren
gaven we al vaker Young Adult boeken uit, maar nog
geen verhaal als Hou van me.
Evy Danckers schuwt geen taboes en thema’s als
foute relaties en seks. ‘Meisjes als Claudia hebben
ook nood aan boeken om te lezen. Boeken die
aansluiten bij hun leefwereld en bij hun taalniveau’, aldus Danckers. Het verhaal is kort, leest
makkelijk en heeft enkelvoudige zinnen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Hierdoor is het
toegankelijk voor een breed publiek. Mét prachtige zwart-wit illustraties van Tamara Lodewijckx.
Evy Danckers
Danckers is taalleerkracht in de B-stroom (VMBO) in Antwerpen. Ze pleit al jaren voor meer boeken
op het niveau van de leerlingen aan wie ze lesgeeft. Hou van me is het eerste boek dat ze schreef
voor Eenvoudig Communiceren.
Hou van me is voor (jong)volwassenen geschreven die moeite hebben met lezen. Het boek is vanaf
Valentijnsdag beschikbaar en hier te bestellen.
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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.

