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Omdat je geheimen beter kunt delen

Rondlopen met een buik vol geheimen is voor niemand fijn! In zijn realistische stijl vol herkenbare
situaties schreef Pimm van Hest daarom een verhaal over een meisje dat een hele dag lang al haar
geheimen opspaart. Uiteindelijk voelt ze dat geheimen verdwijnen als je ze deelt. Een buik vol
geheimen maakt dit gevoelige onderwerp, dat veel kinderen en veel ouders zullen herkennen, op een
toegankelijke manier bespreekbaar. Een buik vol geheimen is nu verkrijgbaar in de boekhandel.
VERHAAL

Moira is af en toe een beetje onhandig en soms ook wat ondeugend. Als ze per ongeluk een gaatje in
haar maillot maakt, durft ze dat niet tegen mama te zeggen. Ze stopt het geheimpje in haar buik. Als ze
later haar peer weggooit, besluit ze om daar ook maar een geheimpje van te maken. Later op de dag
gebeurt er nog iets vervelends met mama’s trouwjurk … ’s Avonds aan tafel krijgt ze het eten niet
doorgeslikt: er is gewoon geen ruimte meer voor. Moira’s buik zit vol met geheimen. Misschien is het
toch beter om papa en mama alles te vertellen.
AUTEUR

Pimm van Hest (1975, Eindhoven): ‘Toen mijn dochter van vijf vertelde dat ze last had van haar buik,
ging er bij mij niet meteen een lampje branden. Later bleek dat ze enkele gebeurtenissen niet had
durven en willen vertellen. Deels omdat ze bang was dat ik boos of verdrietig zou worden, maar ook
omdat ze het vervelend vond wat er was gebeurd. Toen ze erover had verteld, was haar nare
buikgevoel verdwenen. Ik heb haar toen uitgelegd dat het goed is om geheimen te delen met anderen.
Dan verdwijnen ze.’
‘Het is voor de derde maal heel fijn samenwerken met Nynke Talsma. We inspireren elkaar en zij weet
met haar gevoelige en warme illustraties op een prachtige manier het verhaal een beeld te geven! Ik
kijk uit naar onze komende samenwerking: Ik zie, ik zie!’
Eerder gooiden Clavis en Pimm van Hest hoge ogen met het succesvolle De poep- en piesprinses
(2011), over de viezewoordjesfase van kleine kinderen (3de druk). Daarna verscheen Splinter en Zorro
(2012), over twee hondjes die hun geur kwijtraken: een verhaal over vriendschap en eigenheid,
voorzien van échte geurtjes.
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