
https://achterderug.nl

Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: Ineke Baron-Janssen
Titel: Sanne's ontdekking
Druk: 1
105 blz.

geïll. door Jaap Kramer, geschikt voor meisjes van 12-16 jaar. Prijs f 14,75. Inhoud: Sanne is een
meisje van dertien jaren. Haar hobby is tekenen. Met Bob, een jongen in een rolstoel kan ze goed
praten. Op school hebben ze een actie voor Roemenië. Dit wordt een groot succes. Alleen het briefje
tussen het oud-papier zorgt voor verwarring. Zelfs als Sanne meegaat naar Roemenië. Als ze thuis is,
praat ze met Bob en de leraar op school. Het briefje is van Leonie. Het blijkt moeilijk te zijn om
Leonie aan het praten te krijgen. Eindelijk komt alles eruit. Ze is misbruikt door haar oom.
Beoordeling/opmerkingen: Dit boekje is een vervolg op "Toch heb je gewonnen Ellen!" Sanne is een
levensecht meisje met levensechte vragen. Een echte puber die ook weleens brutaal uit de hoek kan
komen (blz. 14). "Een mieters idee" (blz. 26) zou ook kunnen zijn "een geweldig idee". De
grensovergang met Duitsland heeft niets meer te betekenen! (blz. 46). Op blz. 99 wordt iemand
dood gewenst. Gelukkig wordt dat op blz. 104 "afgekeurd". Als we op blz. 92 het woord "hoer"
gebruiken, mogen we uitgaan van het oudere kind. Belangrijke lessen: Iedereen is een waardevol
schepsel voor God (blz. 17). Je kunt elkaar een hoop ellende besparen als je gewoon met elkaar
praat! Het is goed dat een dergelijk probleem (incest) op deze wijze aan de orde komt. Dankbaarheid
mag er zijn na thuiskomst uit Roemenië (blz. 65 "Dank U wel, Vader in de hemel..."). Fijn dat er in de
kerk wordt meegeleefd met de reis-(genoten). Er is (in Roemenië) nog een vraag naar bijbels. Hoe
belangrijk vertrouwenspersonen (ook op school) kunnen zijn, kunnen we in dit boek lezen. Tenslotte:
Het is een afwisselend boek. Spannend, gezellig en ernstig. Ook informatief en actueel probleem
(incest) wordt op deze m.i. sobere wijze beschreven. Het boek is niet direct geschikt voor de zondags-
schoolleeftijd. G. H. J.
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