
Goed zoet! -Bakken zonder suiker

• Christien Creed

Er verschijnen steeds meer artikelen in de pers waarin 
naar voren komt dat suiker niet goed voor ons is en dan 
met name geraffineerde suiker. Ben je toch een zoetekauw, 
dan zijn er best alternatieven. Het boek omschrijft ver-
schillende suikervervangers en de voor- en de nadelen. 
Kinderen met Downsyndroom hebben soms een minder 
sterk gebit en kunnen meer aanleg hebben om dikker te 
worden. Daarnaast is bewust omgaan met suiker voor 
iedereen verstandig. 
Dit bakboek is een snoepje voor het oog wat vormgeving 
betreft en je krijgt meteen trek om te gaan beginnen. Het 
boek is een goede inspiratie voor wie wat gezonder wil 
bakken maar toch van zoetigheid houdt.
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Daar buiten loopt een schaap
• Isadora Warring

In Down+Up hebben we eerder geschreven over tactiele boeken van Lemniscaat. Er is nu 
een nieuw tactiel boek uitgekomen: ‘Daar buiten loopt een schaap’. In een atelier in India 
(waar onder andere mensen met een visuele beperking werken) worden deze boeken alle-
maal met de hand gemaakt. Op elke dubbele bladzijde speelt een kinderliedje de hoofdrol 
en de belangrijkste onderwerpen uit dat liedje zijn er dik bovenop geplakt met bijvoor-
beeld stof, leer of vilt. Het liedje staat geschreven in brailleschrift en in gewone letters. 
Uiteraard zijn deze boeken niet alleen prachtig voor blinde en slechtziende kinderen maar 
ook voor zeer jonge kinderen (met Downsyndroom). Het boek is groot, kleurrijk en er valt 
genoeg te voelen. 

Dit keer zit er bij het boek ook een cd met 
de twaalf liedjes uit het boek. Het zijn de 
meest bekende liedjes, zoals olifantje in 
het bos, in de manenschijn en helikopter. 
De cd duurt ook maar dertien minuten en 
is mijns inziens dus alleen geschikt voor de 
allerkleinsten. Toch is dit boek een plaatje!
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Waddengoud
• Isadora Warring 

Veel ouders zullen het wel kennen: je kind 
moet thuis meer oefenen met lezen. Er is 
uiteraard een hele bibliotheek vol boeken 
om in te lezen, maar nu is er ook ‘theater-
lezen’. Dat is extra leuk voor kinderen die 
houden van toneelspelen, maar ook voor 
kinderen voor wie volle bladzijden wat af-
schrikwekkend zijn. Na een introductie van 
de hoofdpersonen begint het theaterstuk. 
Je kunt met je kind de rollen verdelen en zo 
lees je (net zoals bij een echt script) steeds 
je eigen zinnetje. Om en om. Op deze 
manier is het lezen niet alleen ontzettend 
leuk, maar wordt het verhaal ook steeds in 
stukjes verdeeld. 
Het verhaal gaat over Guusje en haar 
vriendinnetje Lien die met de ouders van 
Guusje naar Texel op vakantie gaan. De 
ouders van Lien zijn naar Vietnam om 
haar oma te helpen na een overstroming. 
Op Texel ontmoeten ze allemaal rasechte 
Texelaars. Dan maken ze een plan om de 
oma van Lien te helpen. 
Het boek is erg leuk en spannend geschre-
ven en herkenbaar voor kinderen die wel-
eens op Texel zijn geweest. Eyecatchers van 
dit boek zijn toch de tekeningen, gemaakt 
door de negenjarige dochter van de auteur. 
Nadeel van dit boek is het letterkorps.  Als 
dit iets groter was geweest, zou het net wat 
beter te lezen zijn voor de moeizame lezers. 
Er is nog een aantal theaterlezen-boeken 
te verkrijgen op de website van uitgeverij 
De Inktvis.
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