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Mooie & leerzame levensles in bijzonder & integer prentenboekverhaal

4 december 2013 | Door: Teun35 | 40-49 jaar | Amsterdam

Wát een schitterend prentenboekverhaal.
De mooie, poëtische titel zegt eigenlijk alles al.
Het meisje Moira heeft door de dag heen enkele ongelukjes en besluit ze niet te vertellen.
Hierdoor heeft ze op het einde van de dag een wringend gevoel: een buik vol geheimen.
En wat lucht het op om het mama en papa te kunnen vertellen.
Als de woorden er uit zijn is ook het vervelende gevoel verdwenen.
Hoe herkenbaar! Niet alleen voor kinderen, maar (zelfs) ook voor de ouders!
Op een heel ongedwongen manier komt een hele waardevolle levensles aan bod.
Praten over wat je dwarszit, over je geheimen zodat je niet verder rondloopt met een buik vol 
geheimen.
En ja, dan kunnen mama en papa wel eens boos of verdrietig worden, maar dan houden zo 
nog altijd heel veel van je.
Hoe eerlijk verwoord!
Hoe mooi en hoe waar!!

Dit boek zou op iedere school & in iedere boekenkast moeten staan!

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven, waardevol, integer, origineel

- - - - - - -

Leuk boek met prachtige illustraties.

4 december 2013 | Door: DorienSpo | 50-59 jaar 

Dit is een boekje wat voor kinderen op een mooie en herkenbare manier is geschreven en leuk 
om te lezen. Zelfs voor volwassenen soms zeer herkenbaar. :) De tekeningen ondersteunen het 
verhaal mooi en zijn een plezier om naar te kijken. Kortom een heel leuk boek om cadeau te 
geven of te krijgen.

Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

- - - - - - -



Herkenbaar boek over de ontdekking van onschuldige kindergeheimpjes

24 november 2013 | Door: Zenny | 40-49 jaar | Eindhoven

Een liefdevolle boek, ondersteund door prachtige tekeningen, over een meisje dat op een 
ogenschijnlijk normale dag allerlei dingen meemaakt, zoals ieder kind. ....maar het gaat 
natuurlijk ook wel eens mis en wat doe je dan? Pimm van Hest weet op een rake manier uit te 
leggen dat dat helemaal niet erg is als er iets misgaat en dat er altijd ruimte is om het te 
bespreken met je mama of papa. Een buik vol geheimen is herkenbaar, grappig, realistisch en 
bovenal een warm en ontroerend prentenboek. Heel geschikt voor kinderen die voor het eerst 
in aanraking komen met iets dat je misschien helemaal niet durft te vertellen, je hebt een echt 
geheim! En laat je dat geheim, wat van jou is, in jouw buik zitten, of ga je dat vertellen, zodat 
het geen geheim meer is?

Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

- - - - - - -

praten over wat je dwars zit helpt!

19 november 2013 | Door: flotol | 30-39 jaar 

Weer een mooi boek van Pimm van Hest over een zeer herkenbaar onderwerp: het helpt om te 
praten als je iets dwars zit. Als psycholoog heb ik dit boek niet alleen voor mijn eigen 
kinderen gekocht, maar ook voor de praktijk, waar het al meteen een heel bruikbaar boek in 
therapie met kinderen bleek. Voor kleine maar ook grote geheimen geeft dit boek een ingang 
om er (laagdrempelig) over te gaan praten. Er belde zelfs een moeder na de therapie van haar 
kind welk boek de therapeut had gebruikt, zo enthousiast kwam haar kindje thuis! Met de 
mooie tekeningen van Nynke Talsma is het helemaal af.
Echt een aanrader, zowel prive als voor psychologen, op scholen etc.

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven

- - - - - - -

Meesterwerkje

12 november 2013 | Door: JohnvanA | 30-39 jaar | Eindhoven

Dat Pimm van Hest kan schrijven heeft hij al eerder bewezen met Rosita, De Poep en 
Piesprinses, Sjuleke, Zorro en Splinter (over een hond die zijn geur kwijtraakte). Maar met dit 
boek bewijst van Hest dat hij zichzelf steeds weer opnieuw weet uit te vinden.
Een totaal nieuw onderwerp, andere invalshoek en toch weer even persoonlijk als zijn andere 
prentenboeken.
Een zeer geschikt boek om voor te lezen of kinderen zelf te laten lezen.

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, mooi, mooie prenten



prachtig gevoelig boek

12 november 2013 | Door: lbramer | 40-49 jaar 

Wat een geweldig mooi en gevoelig boek! Over een onderwerp dat alle kinderen en ook 
ouders aanspreekt. Wie heeft er niet de ervaring rond te lopen met iets dat 'zwaar op de maag 
ligt'. Hoe herkenbaar is het fijne gevoel als je je hart gelucht hebt. In dit prachtige boek met 
heel mooie illustraties, die nog meer aan de tekst van het verhaal toevoegen, wordt dit thema 
op een toegankelijke manier gebracht. Een feest om te lezen en de reacties van je kinderen te 
ervaren. Complimenten aan Pimm van Hest en Nynke Talsma!

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

- - - - - - -

Geweldig kinderboek!

12 november 2013 | Door: suzyshaye | 30-39 jaar 

Heerlijk om (voor) te lezen kinderboek met erg mooie illustraties die te tekst aanvullen.

Pluspunten: Mooi vormgegeven


