
 
 
 

 

Prentenboekentips bij het thema Au   
 
OB: 
  

 
 
  

Zebra Blos   
Frank Geleyn (2019) 
 
Prentenboek over de kracht van de zwakkere èn van de 
groep, rond de zeldzame ziekte NET-kanker (de ziekte 
wordt overigens niet genoemd in dit boek). Een kudde 
zebra’s dendert over de dorre vlakte, op zoek naar water. 
Eén zebra rent achteraan: Blos. Het valt niet mee, rennen 
terwijl je het gevoel hebt dat een leeuw zijn scherpe 
tanden in je buik zet. Blos wil niet laten merken dat ze pijn 
heeft en al dagen moe is. Dat ze een bult op haar kop 
voelt. Ze is bang om achter te blijven, maar dat gebeurt 
tòch door een besluit van de baas van de kudde. Het 
vogeltje Flits komt op Blos zitten en wil helpen. Blos wil 
daar eerst niets van weten, maar Flits houdt vol en brengt 
Blos terug bij de kudde en het water. De kudde ontfermt 
zich over haar en de baas constateert dat ze de 
Zebraziekte heeft. Als Blos 's-nachts wakker blijft (ze wil 
niet dood), merkt ze een leeuw op. Flits zorgt ervoor dat 
de leeuw de kudde niet aanvalt. Blos heeft rust en voelt 
geen pijn meer. 
   

 
 
  

Olifant op het feest 
Laurina de Visser (2020) 
 
Prentenboek over verdriet: dat kun je niet zomaar 
oplossen, maar moet je de ruimte geven. Muis, is jarig en 
geeft een feestje in het versierde dierenbos. Olifant is er 
ook, maar genieten kan hij niet: hij is verdrietig. Zijn 
vriendjes proberen hem op te vrolijken, maar dat lukt niet. 
Dan gaat Muis naast Olifant zitten en praat met hem in 
eenvoudige woorden over zijn tranen. Dat lucht op. 
Wanneer er ruimte ontstaat om verdriet te laten zijn, dan 
is er zomaar de kans dat het ook weer weggaat. 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



 
 
 

 

 
 
OB/MB: 

Grote jongens huilen wel 
Jonty Howley (2020)  
 
Het is Levi’s eerste schooldag en hij is bang. Zijn vader 
weet niet goed hoe hier mee om te gaan en zegt: ‘Echte 
jongens huilen niet’. Maar onderweg naar school ziet Levi 
huilende vissers, opa’s, en zelfs dichters met tranen in hun 
ogen. Sterker nog, hij ziet overal huilende mannen…  

 

  
 
MB: 

 

De ballonnen van opa 
Jessie Oliveros (2020)   
 
Prentenboek over dementie. Deze ziekte is voor jonge 
kinderen vaak moeilijk te begrijpen; het verhaal helpt 
hen om grip te krijgen op wat er gebeurt. Lucas heeft 
veel ballonnen, met allemaal een bijzondere herinnering. 
Zijn opa heeft nog meer ballonnen, omdat hij al oud is. 
Lucas luistert graag naar opa's verhalen. Maar dan 
beginnen de ballonnen vol verhalen van opa weg te 
zweven. 
 
 
 
 
 
 
Mees en de magische poort  
Linda Rood (2019)   
 
Een verhaal over 'onvoorwaardelijke liefde' met 
eenvoudig te begrijpen vragen, de 'Vragen naar 
Vrijheid'. Deze kunnen kinderen met een negatief 
zelfbeeld helpen om pijnlijke en beperkende gevoelens 
los te laten en zich weer gelukkig te voelen. Mees voelt 
zich vaak een beetje anders en denkt dat zijn ouders 
niet van hem houden. Dat maakt hem verdrietig en gaat 
ten rade bij andere dieren. Hij ontdekt een bijzonder 
geheim over magische poorten naar geluk, die je kunt 
openen met een sleutel die is gemaakt van 
'Onvoorwaardelijke Liefde'. 


