
 
 
 

 

Prentenboekentips bij het thema Moed  
 
 

 
 

Blommetje  
Jonarno Lawson 
 
Over de moed om anders te kijken en echt te zien. 
In Blommetjes zien we een meisje aan de hand van 
haar vader door een drukke stad wandelen. Haar 
vader heeft weinig oog voor zijn dochter of de 
omgeving: hij is constant met zijn telefoon in  
de weer. Het meisje daarentegen ziet haar omgeving 
wél: ze plukt bloemetjes.  
Maar niet alleen dat, de bloemetjes geeft ze door aan 
anderen die eenzaam zijn of verdrietig. Ze maakt hun 
dag een stukje mooier.  
En haar vader? Die heeft zijn telefoon inmiddels 
uitgezet. Een prentenboek dat mensen van alle 
leeftijden een spiegel voorhoudt over de 
verstrekkende gevolgen van social media en de  
kracht van een ogenschijnlijk klein gebaar.  
 
 

 

Bang mannetje  
Mathilde Stein  
 
Over de moed om je angsten te overwinnen. 
Bang Mannetje is bang voor van alles: voor mensen die 
voordringen bij de bakker (waar hij niets van durft te 
zeggen), voor het dragen van zijn bloemetjesbroek (ze 
zullen hem wel uitlachen) en voor rare geluiden in de 
nacht (er ligt vast een spook onder zijn bed). Hij maakt 
een afspraak met de toverboom die bange mannetjes 
van hun angsten afhelpt. De boom waarschuwt hem wel 
voor de woeste wezens die hij op zijn weg zal 
tegenkomen - maar daarvoor hoeft hij niet bang te zijn, 
ze zijn namelijk niet gevaarlijk. Dankzij de waarschuwing 
trotseert Bang Mannetje draken, reusachtige spinnen en 
enge heksen. Eenmaal aangekomen bij de toverboom 
wordt hij meteen gepromoveerd van een Bang Mannetje 
tot een Best Wel Dapper Mannetje. Tevreden gaat hij 
naar huis. Hij trekt zijn bloemetjesbroek aan, gaat naar 
de bakker en bestelt twee taartjes: één voor zichzelf en 
één voor het spook onder zijn bed. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
Een klein beetje bang  
Ciara Gavin  
 
Over de moed om je angst opzij te zetten. 
Als Wezel in een grote, zware storm terechtkomt, bouwt 
hij een veilig fort. Maar dan ontmoet hij Mol, die het 
heerlijk vindt om in de regen en de wind te spelen. Kan 
Wezel zijn angst opzij zetten en plezier maken, wat voor 
weer het ook is? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een Leeuw als Leonard  
Ed Vere  
 
Over de moed hebben om jezelf te zijn 
Niet elke leeuw hoeft stoer te zijn… 
Sommigen denken dat er maar één manier is om een 
leeuw te zijn. Ze zeggen: ‘Leeuwen zijn wild. Als ze je te 
pakken krijgen, vreten ze je op.’ Ze denken dat een leeuw 
niet lief kan zijn. Maar dan kennen ze Leonard nog niet. 
Leonard schrijft gedichten en sluit vriendschap met een 
eend. Maar de andere leeuwen pikken dat niet… 
Een prentenboek over een bijzondere vriendschap, en de 
moed hebben om jezelf te zijn. 
 

 
 
 
 

 
 
 


