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'’T HOOGE NEST' VAN ROXANE VAN IPEREN NU
VERKRIJGBAAR IN SIMPELE WOORDEN

GOEIE ACTIE

BINNENLAND
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Het beste van LINDA.nl direct in je mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

DELEN

LEES MEER OVER:

Boeken

Het succesvolle boek ’t Hooge Nest van schrijver Roxane van Iperen is vanaf

deze week beschikbaar in een nieuwe versie.

Het verhaal, over een villa bij Naarden waar in de Tweede Wereldoorlog veel mensen

onderdoken, verschijnt in een versie in simpele taal. Dat meldt Uitgeverij Eenvoudig

Communiceren op haar website.

ROXANE VAN IPEREN

De tekst is ‘hertaald’ door Jet Doedel. De vereenvoudigde editie maakt het boek

toegankelijker voor de meer dan 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Deze

groeiende groep Nederlanders heeft problemen met begrijpend lezen en begrijpelijk

schrijven.

Experts luiden al langere tijd de noodklok over de toename van de laaggeletterdheid in

Nederland. De groep laaggeletterden dreigt snel groter te worden doordat veel

scholieren niet of nauwelijks meer lezen. Twee van de vijf Nederlandse jongeren lezen

geen boeken. Boekenkoepel CPNB en het onderwijs doen daarom heel hard hun best

om deze trend te keren.

LAAGGELETTERDEN

‘Het aantal zwakke lezers op middelbare scholen groeit’, schrijft Van Iperen maandag

op Twitter. ‘Laaggeletterden hebben in hun volwassen leven meer problemen met

gezondheid, werk en schulden; hebben bovendien grotere kans eerder te overlijden.’

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Roxane van Iperen (@roxanevaniperen)

LEES OOK

Roxane van Iperen: 'Met mijn kinderen spreek ik net zo makkelijk over

Post Malone als de Tweede Wereldoorlog'

VOOR DE RECHTER

Inez Weski beschuldigd van
informatie doorspelen uit EBI,
advocaat reageert
15 min geleden

BALEN

Zorgpremie volgend jaar tien
euro duurder per maand:
'Mensen gaan zorg uitstellen'
27.09.2022 | 11:25

NS INTERNATIONAL

Abbey en Dennis gaan per trein
naar Berlijn en vallen van de
ene verbazing in de andere

WIL JE WETEN

Un poco mas: vanaf deze
datum staat het zesde seizoen
van 'Elite' eindelijk op Netflix
27.09.2022 | 11:23

EXCLUSIEF IN LINDA.

Tanja Jess en dochter Alice
doen één keer hun verhaal:
'Mijn spiegelbeeld geeft me…
27.09.2022 | 11:00

MEER BINNENLAND

VOOR DE RECHTER

Inez Weski beschuldigd van informatie
doorspelen uit EBI, advocaat reageert

15 min geleden

BALEN

Zorgpremie volgend jaar tien euro duurder per
maand: 'Mensen gaan zorg uitstellen'

27.09.2022 | 11:25

JAMMER JOH

Flinke file: drukste ochtendspits van het jaar
door regen en ongelukken

27.09.2022 | 10:26

SANEX

Werk aan de winkel: geef de bacteriën op je
huid wat extra aandacht
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VOOR DE RECHTER

Inez Weski beschuldigd van
informatie doorspelen uit EBI,
advocaat reageert

15 min geleden

BALEN

Zorgpremie volgend jaar tien euro
duurder per maand: 'Mensen gaan
zorg uitstellen'

27.09.2022 | 11:25

VERENIGING DE ZONNEBLOEM

Dominique (25) realiseert in haar
rolstoel eindelijk grote wens van
haar bucketlist

WIL JE WETEN

Un poco mas: vanaf deze datum
staat het zesde seizoen van 'Elite'
eindelijk op Netflix

27.09.2022 | 11:23
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MEEST BEKEKEN

WAT DRAAG IK VANDAAG?

Deze jeans mag absoluut niet
ontbreken in je kast dit najaar
(volgens mode-expert Lonneke
Nooteboom)

26.09.2022 | 16:00

MONEY MONOLOGEN

Shenin Lebrun over korting krijgen:
'Soms moet je gewoon je
vrouwelijkheid in de strijd gooien.'

20.09.2022 | 16:10

WAT DRAAG IK VANDAAG?

Ein-de-lijk antwoord op je
modevraag: 'Hoe draag ik de
oversized trend op een stijlvolle
manier?'

19.09.2022 | 16:00

SLEUTELFIGUREN

Topvrouw Janine Vos spreekt
talenten over hun succes: 'Wie ik
nodig heb om te slagen? Mezelf.'

15.09.2022 | 16:00

BOEIEND GESPREK BOEIEND GESPREK BOEIEND GESPREK LIFESTYLE

SAMEN MET 

DEGIRO

Beleggers in spe, deze stappen moet je
doorlopen als je jouw allereerste aandeel koopt

DEGIRO

Beleggen voor een aanvullend pensioen is een
heuse trend: dit moet je weten

DEGIRO

Wat is een ETF nou precies? Dit bedoelt men met
'een mandje met aandelen'
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