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Wat ik de bomen wil vertellen 
Enzo Peres-Labourdette  
 
Prachtig prentenboek over een boompje dat de 
veranderingen op de Noordpool meemaakt. 
Ssst... Iedereen in het bos slaapt nog. Iedereen, behalve één 
boompje en de ganzen. 
‘Ga je met ons mee?’ gakken ze. 
Boompje ontdekt een koude wereld waar de zon in de 
zomer niet ondergaat. ‘Hallo, woont hier iemand?’ 
Samen met de dieren van het eiland geniet hij van de 
warmte. Maar dan smelt het ijs. 
Enzo Pérès-Labourdette reisde zelf naar Spitsbergen en 
verwonderde zich over de natuur van de Noordpool. Hij 
zag ook hoe kwetsbaar die is. Dat wil hij ons vertellen. 
 
 

 

Eiland   
Mark Janssen   
 
Over echt kennismaken met de natuur en de 
gastvrijheid van een schildpad.  
Een vader, een dochter en hun hond lijden schipbreuk en 
spoelen aan op een klein eiland. Wat zij niet weten, is dat 
dat eiland niet is wat het lijkt. Eiland beschermt de drie 
tegen wind en kou, tegen golven en gevaar, en voert hen 
door een prachtige wereld. Terwijl de seizoenen 
veranderen, ontdekken ze geluiden en geuren die ze niet 
kennen en kleuren die ze nog nooit hebben gezien. Tot ze 
worden gered. En dan blijkt dat Eiland niet onopgemerkt is 
gebleven.. 
 

 

 
 

 
De boom geeft   
Cecil Kim   
 
Over de natuur die alles met ons deelt  
Een prachtig en poëtisch prentenboek over delen. Voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Vogels mogen zijn takken lenen om 
nestjes te bouwen. Spelende kinderen mogen zijn stam 
gebruiken om zich erachter te verstoppen. Kleine 
kriebeldiertjes mogen zijn vruchten opeten. De boom deelt 
alles wat hij heeft. 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Als een boom  
Maria Gianferrari  
 
Over dat bomen net als mensen zijn  
Een kleurrijk boek, dat ons laat zien dat mensen en bomen 
eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen…  
We zijn allemaal net als bomen: onze ruggengraat is wat 
de stam is voor een boom, onze huid de schors en ons hart 
het kernhout. We worden beide gevoed door lucht en zon. 
En net als mensen zijn bomen ook sociaal. Ze ‘praten’ om 
informatie te verspreiden, ze delen voedsel en andere 
middelen. Ze schuilen en ze zorgen voor elkaar. Ze zijn 
samen sterker dan alleen. 
Een ode aan een van de belangrijkste creaties die de 
natuur heeft gemaakt. 
 
 

 

Het verhaal van de walvis  
Karen Swann 
 
Dit prachtige verhaal nodigt ons uit om na te denken over 
onze verantwoordelijkheid voor het milieu en doet een 
oproep om vervuiling door plastic te stoppen. 
Waar land overgaat in de lucht en de lucht in zee verdwijnt 
kijk ik naar de golven waar opeens een walvis verschijnt. 
Zo begint een wonderbaarlijke ontdekkingsreis en een heel 
bijzondere vriendschap. Maar het is ook een reis die een 
ongemakkelijke werkelijkheid laat zien … dat vervuiling 
door plastic en onverschilligheid de oceanen verwoest met 
alle dieren die daar leven. Dit prachtige verhaal nodigt ons 
uit om na te denken over onze verantwoordelijkheid voor 
het milieu en doet een oproep om vervuiling door plastic te 
stoppen. 
 

 
 
 
 

 
 
 


