Eén op 8 jongeren komt uit het middelbaar onderwijs zonder diploma.
Eén op 5 Vlamingen heeft problemen met alledaagse teksten.
Eén op 4 Vlamingen haakt af als lezen iets meer moeite kost.
Eén op 7 Vlamingen is ‘laaggeletterd’.

Omdat lezen een democratisch recht is
S

Wablieft – al meer dan 20 jaar ‘de duide-

in op de interesses en leefwereld van deze

lijkste krant van het land’ – vinden dat ieder-

zogenaamde ‘moeilijke lezers’, zonder hen

een recht heeft op informatie op zijn of haar

met de neus op hun ‘tekorten’ te drukken.

tandaard Uitgeverij | Manteau en

niveau. En dus ook dat iedereen recht heeft

Alle boeken uit de reeks spelen respectvol

De taal is aangepast aan het niveau van

op goede boeken, ook mensen die (nog)

de lezers volgens het Europees referentie-

moeite hebben met lezen. Daarom lanceren

kader, met niet te veel moeilijke woorden,

we midden november 2009 de eerste reeks

korte zinnen en een overzichtelijke structuur.

Wablieft-boeken in duidelijke taal.

Op die manier wordt lezen niet alleen een

Verschillende auteurs verleenden hun
medewerking aan de reeks, omdat ook zij
vinden dat volwassen ontluikende lezers
recht hebben op leesplezier.

vaardigheid maar een plezier en zelfs een

Wablieft-boeken:
boeken voor volwassen
ontluikende lezers
Omdat iedereen recht heeft
op leesplezier
Cultuurparticipatie ten voeten uit
Met steun van het volledige
werkveld

gewoonte.
Om het werkveld te ondersteunen ontwikkelt Wablieft bij de boeken ook lesmateriaal,
bedenkt leuke activiteiten voor in de biblio-

Grootse lancering tijdens een
boekenfeest op 16 november
in BOZAR

theek en maakt auteurslezingen in de les
mogelijk.

Enthousiaste medewerking
van bekende auteurs
Educatief materiaal beschikbaar

De Wablieft-reeks krijgt de volle steun van:
Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs | Werkgroep Promotie Basiseducatie
LOCUS (ondersteuning bibliotheken) | Stichting Lezen | Centra voor Volwassenenonderwijs

DE EERSTE ZES

-TITELS!

Albert II. Onze koning

Diamant. Spannende verhalen

De eerste winter op de Zuidpool

Opvoeden van A tot Z

Albert II is onze koning sinds 1993.
Dit boek vertelt met heel veel foto’s
het verhaal van onze vorst. Wie is
deze zesde koning van België? Hoe
was de koning als kind en puber? Hoe
ontmoette hij koningin Paola? En wat
veranderde er toen hij koning werd?
Wat moest en moet hij allemaal doen?
Je krijgt het portret van Albert II als
koning, maar vooral als mens.

BOB MENDES, PIETER ASPE EN
BAVO DHOOGE

JOHAN LAMBRECHTS

WENDY BOSMANS

Op 16 augustus 1897 vertrok Adrien
de Gerlache en zijn bemanning met
het schip de Belgica naar de Zuidpool,
het begin van een avontuurlijke
ontdekkingsreis naar het laatste
echt ongerepte gebied op aarde. Het
fascinerende verhaal van deze reis
in een landschap van ijs, pinguïns en
barre kou lees je in De eerste winter
op de Zuidpool.

Wendy Bosmans, bekend van de televisie, geeft in duidelijke taal tips over
opvoeden. Hoe besteed ik het beste
aandacht aan mijn kind? Hoe ga ik om
met een kind met ADHD? Wat als mijn
kinderen steeds ruziemaken? Wat doe
ik als mijn kind moeilijk slaapt? Hoe
begeleid ik mijn kind bij het huiswerk?
Hoe ga ik om met straffen en belonen? Door de grote herkenbaarheid
en de vele concrete voorbeelden is dit
een praktisch bruikbaar boek.

november 2009 • ca. € 5,95
paperback, geïllustreerd
64 blz. • 12,5 x 20 cm
NUR 698 • ISBN 978 90 2232450 9

9 789022 324509

In Diamant ontdekt privédetective
Sam Keizer een dode die betrokken
blijkt bij een louche diamanthandel. In
De lotto overtuigt een man een vriend
om zijn vrouw van kant te maken.
Maar die vriend heeft een relatie met
zijn vrouw... In Stop! beschouwt een
man zijn auto als zijn beste vriend.
Al geeft hij hieraan wel een vreemde
invulling...
november 2009 • ca. € 5,95
paperback • 96 blz. • 12,5 x 20 cm
NUR 330 • ISBN 978 90 2232451 6

9 789022 324516

De slaper en andere verhalen
RACHIDA LAMRABET

Deze bundel bevat drie verhalen van de
Belgisch-Marokkaanse auteur Rachida
Lamrabet. In De slaper zien we een moeder
die te bezorgd is over haar ongeboren baby.
Ze wil alles controleren. De baby beslist te
stoppen met groeien. Rachid is een jongen
die tevergeefs werk zoekt. Tot hij door een
misverstand bij de stad aan de slag mag als
rituele slachter... In Kortﬁlm moet de kleine
Petru te vaak verhuizen. Gelukkig reizen zijn
Omaatjes altijd mee. Tot de Omaatjes het
plots laten afweten.
november 2009 • ca. € 5,95
paperback • 96 blz. • 12,5 x 20 cm
NUR 303 • ISBN 978 90 2232449 3

9 789022 324493

november 2009 • ca. € 5,95
paperback, geïllustreerd
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Stemmen uit Irak.
Het verhaal van Jassim en Ibrahim
RUDI VRANCKX

VRT-reporter Rudi Vranckx bracht acht
maanden door in Irak. Hij leerde er tientallen mensen kennen. Zijn vrienden leven nu
ondergedoken, zijn gevlucht of vermoord. In
dit boek vertelt Vranckx over de dagelijkse
gruwel van de oorlog, waaraan zijn vrienden
Jassim en Ibrahim niet ontsnappen. Stemmen uit Irak is een boek dat met veel liefde
verhaalt over gewone mensen in een harde
oorlog.
november 2009 • ca. € 5,95
paperback • 96 blz. • 12,5 x 20 cm
NUR 689 • ISBN 978 90 2232447 9

9 789022 324479
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