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Recensie

Een jongetje ontdekt dat het weer reageert op zijn gevoelens, zodat het gaat
regenen als hij triest is en de zon schijnt als hij vrolijk is. Iedereen wil iets van hem
en hij voelt zich steeds ongelukkiger. Hij vertrekt uit het dorp, vestigt zich ergens ver
weg en in heel de wereld is het koud. En dan staat daar opeens een jongetje voor
de deur met wie hij vriendschap sluit, waardoor hij zich gelukkiger voelt en de
wereld weer opwarmt. Bijzonder, kunstzinnig prentenboek waarin de gevoelens
van de hoofdpersoon goed zijn uitgewerkt, evenals het thema vriendschap en het
belang daarvan voor hem. Ook de druk die hij voelt als iedereen iets van hem wil,
komt goed naar voren. Het verhaal begint heel sfeervol, kent een goede opbouw,
waarbij uiteindelijk de verhaallijnen van de twee jongetjes mooi samenkomen, maar
het slot komt niet echt helemaal uit de verf en heeft iets gekunstelds. De
expressieve, sfeervolle illustraties (in potlood met bij de emoties passende, sobere
kleuren) sluiten goed aan bij het verhaal. Veel aandacht is besteed aan een prettige
bladspiegel, waarbij tekst en beeld nauw op elkaar aansluiten. De vrij uitgebreide
tekst is gedrukt in een kleine schreefletter. Vanaf ca. 6 jaar.
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Het weerjongetje
Pimm Van Hest (auteur), Kristof Devos (illustrator)
Uitgegeven door Clavis in 2014

Een jongetje ontdekt dat het weer verandert door zijn gevoelens: het regent als hij
verdrietig is en de zon schijnt als hij vrolijk is. Maar nu wil iedereen steeds iets van
hem. Hij besluit weg te lopen. Prentvertelling met kunstzinnige, sobergekleurde
illustraties. Vanaf ca. 6 jaar. (samenvatting)
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