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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
De hut van Haasje / Bernadette VermeÐ ; illustraties Gitte Spee. - [Amsterdam] : NiÑo, [2019]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 x 24 cm.
Haasje heeft zin om een hut te bouwen met zijn vriendjes. Hij nodigt ze allemaal om de beurt uit en hoewel
hij hun antwoorden niet kan horen, lijken ze er zin in te hebben. Maar waarom lopen ze dan allemaal weg?
Dit oblong, bijna vierkante prentenboekje stelt op speelse en onnadrukkelijke wijze doofheid en
slechthorendheid aan de orde, een onderwerp waarin de auteur, werkzaam bij NSDSK, gespecialiseerd is.
Haasjes oren zijn prachtig, lang en zacht, maar hij kan er niet zo goed mee horen. Daardoor begrijpt hij niet
dat de bevriende dieren die om beurten in het verhaal geïntroduceerd worden eerst iets gaan halen om te
gebruiken voor het bouwen van de hut. Wel doen ze allemaal iets liefs om Haasje hun vriendschap te laten
zien. Hoewel Haasje niet kan horen, wordt er volop gecommuniceerd. En soms kan het best handig zijn om
weigerende oren te hebben! De stapeling van dierenvriendjes en de zachte, lieve illustraties van Gitte Spee
(bekend van onder meer 'Dierendorpje') maken het verhaal toegankelijk voor jonge lezers. Waardevol boekje
om samen over door te praten. Vanaf ca. 4 jaar.
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