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Het succesvolle boek ’t Hooge Nest van schrijver Roxane van Iperen is vanaf
deze week beschikbaar in een nieuwe versie.

EXCLUSIEF IN LINDA.

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

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.
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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'
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Het beste van LINDA.nl direct in je mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
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ontbreken in je kast dit najaar
(volgens mode-expert Lonneke
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talenten over hun succes: 'Wie ik
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Beleggers in spe, deze stappen moet je
doorlopen als je jouw allereerste aandeel koopt

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

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