Twee nieuwe éxtra makkelijke titels voor de minder vaardige lezer
We krijgen nog altijd veel aanvragen naar makkelijke boeken. Onze geliefde Leeslicht-serie,
waarin we bekende boeken hertalen naar A2/B1-niveau, blijkt voor sommige cursisten en
anderstaligen alsnog te lastig. De nood naar echt makkelijke boeken is hoog. Om die reden
geven wij ook extra makkelijke boeken uit, die onder andere te vinden zijn in de serie: De
Leesstraat. En daar kunnen we sinds deze week weer twee mooie titels aan toevoegen: Het
dagboek en De geur van Babylon.
De Leesstraat is een serie korte verhalen voor lezers die op weg zijn naar A2. Er zijn verhalen
voor jongeren en voor volwassenen, waardoor de serie geschikt is voor zowel NT1 en NT2 als
het vso, het praktijkonderwijs en de ISK.
Het dagboek (Annelie Drewsen) gaat over de helende kracht van
taal. Tarek vluchtte voor de oorlog. Nu moet hij een andere taal
leren, maar de Nederlandse woorden zeggen hem niks: ze hebben
geen smaak of geur. Van zijn docent krijgt hij een dagboek. De
opdracht is om er elke dag in te schrijven. Maar wat moet hij
schrijven? Alle herinneringen doen pijn. Op een avond begint hij
toch. En dan gaan de woorden stromen… Een hoopvol verhaal over
de betekenis van taal en de kracht van meertaligheid.
Het dagboek is een verhaal voor (jong)volwassenen. Geschikt voor NT2, ISK, mbo niveau 1 en
niveau 2.
ISBN 978-90-8696-598-4
Prijs € 10,95
46 pagina’s, gebonden
De geur van Babylon (Martin Palmqvist) neemt je maar naar winkels met de
geuren en smaken van verre landen. In zo’n winkel werkt meneer Salt al zijn
hele leven. Hij is gelukkig in zijn winkel en noemt zijn kruiden zijn vrienden.
Maar zijn vrouw heeft hem verlaten. En zijn dochter woont in de hoofdstad
met haar man en kinderen. Op een dag komt iemand zijn winkel binnen. Het
is de Iraakse Adila. Ze wil stage lopen in de winkel van meneer Salt. Maar wil
meneer Salt dat wel? De geur van Babylon is een charmant en grappig
verhaal over een onverwachte vriendschap.
Geschikt voor zowel NT1- als NT2-cursisten.
ISBN 978-90-8696-595-3
Prijs € 10,95
48 pagina’s, gebonden

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.

