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“Ek wonder wat om volgende te lees.” — Matilda, Roald Dahl

Die kinders sal besluit

K

inders sal lees … mits hulle die régte boeke kry om te
lees. LAPA Uitgewers het oor die afgelope maande ’n
hele paar kinderboekpryse ingepalm. Ontmoet die
skrywers (en illustreerder) wat hul mark baie goed ken...

Rykie Roux

(AKA Marisa Haasbroek)
Ontvanger van ATKV-Woordveertjie, self leeskategorie: gr. 8 – 10
Iewers vlieg daar fairy dust is die eerste liefdesverhaal wat ek vir
tieners geskryf het. Ek verstaan nou wat Roald Dahl bedoel het
toe hy gesê het dit is moeiliker om vir kinders te skryf as vir
grootmense. Veral tieners kan oneerlikheid en aansitterigheid van ver af
uitruik. Dan is daar ’n sêding in die skryfwêreld: As jy ’n boodskap het om
te stuur, gebruik ’n koerier. Daarom probeer ek prekerigheid soos pes in
my stories vermy.
“Die ATKV se Kinderboektoekennings is spesiaal omdat kinders besluit
wie die wenners is. Ek was baie verbaas om te hoor dat hulle my boek
gekies het.
“Iewers vlieg daar fairy dust is ’n hervertelling van die Aspoestertjie-verhaal en
miskien wens almal nog diep binne dat daar wel iets soos ’n goeie fee bestaan.
“Die verhaal is onder andere gebaseer op my eie ervaring. Ek was een
Saterdagoggend op soek na ’n meisietjie wat in die week in die koshuis was, maar wat
oor naweke by haar ouma gebly het. Die kind, omtrent so twaalf, het ’n baie hartseer
geskiedenis van mishandeling gehad. Met ’n maatskaplike werkster se hulp het die ouma haar
kleinkind uit die haglike omstandighede weggekry deur na ’n nuwe gemeenskap te trek waar die
ouma hulle kon onderhou deur huise skoon te maak. Toe ek daar aankom, was die meisietjie alleen in die
tuin, droomverlore in haar eie wêreld met ’n plastiekkroontjie op haar blonde kop.
“‘Wat maak jy?’ wou ek weet. ‘Ek speel ek is ’n prinses, Tannie,’ het sy geantwoord.
“Dit het my verder laat dink, want ek loop al vir jare en wonder wat sou gebeur as die rot, wat die goeie
fee in ’n koetsier verander het, besluit hy vat nie vir Aspoestertjie na die bal nie, maar loop self met haar weg?
“Om ’n tiener te wees is nie kinderspeletjies nie. Volwassenes vergeet soms hoe intens hulle self as
tieners die lewe en die liefde ervaar het en dat vandag se tieners dit op dieselfde manier beleef.
“Met twee tieners, wat beide groot storieliefhebbers is en baie krities op hulle ma se werk is, glo ek ek
bly in voeling met tieners se leefwêreld. Maar ’n goeie verhaal, ongeag vir watter teikengroep of
ouderdom, moet ’n goeie storie hê. Dan is elke verhaal ’n wenverhaal.”

“
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Jaco Jacobs

(AKA Tania Brink)
Ontvanger van ATKV-Woordveertjie, self leeskategorie: gr. 6 – 7
Wian Verwey het ’n crush op my … en ek is nie seker hoe ek daaroor voel
nie is die sesde boek wat ek onder die skuilnaam van Tania Brink
geskryf het.
“Dit is elke keer vir my net so lekker soos die eerste een. Ek dink nie dit
sal my ooit verveel om stories uit te dink nie. Om ’n storie-idee te kry,
daarmee rond te speel, dit te ontwikkel, karakters uit die verf te laat kom
– dit is ’n ongelooflik opwindende proses.
“Daar is maar altyd ’n bietjie van jouself in jou skryfwerk. Ek gebruik van
die situasies en karakters uit my skooldae. My liefdeslewe was maar
rampspoedig. My beste pêl het gewoonlik die meisies gekry van wie ek gehou
het. Ek is eerder die lomp bleeksiel wat klippe kou om die meisie te kry…
“Kleintyd was ek mal oor Richard Scarry se boeke – daardie wonderlike
prenteboeke met die besige illustrasies waar jy die heeltyd iets nuuts op elke
bladsy kon ontdek. Toe ek Emma, die hoofkarakter in Wian Verwey het ’n crush op
my, geskep het, het ek teruggedink aan daardie boeke. Emma is ’n aspirantfotograaf – sy is skamerig en hou nie daarvan om die middelpunt van die aandag te
wees nie. Maar dan kom daar ’n nuwe ou in die skool, hy raak malverlief op haar – en
met allerhande groot gebare probeer hy sy gevoelens bewys. “Vir Emma is dit nogal ’n
uitdaging. Daar is ’n toneel in die boek waar ek oor die Richard Scarry-boeke skryf, en dit
word ’n belangrike tema in die boek.
“Hopelik het die kinders my boek gekies omdat dit hulle vermaak het. Natuurlik is ’n boek ’n
wonderlike geskenk, maar ek is ’n groot voorstander daarvan dat kinders ook hulle eie boeke
kies. Daarom is dit vir my verskriklik belangrik dat ek nie in my stories afpraat nie, maar hulle
eerder sal laat lag en voel of hulle die situasies en karakters ken.”

“

Maja Sereda

“

Ontvanger van Katrine Harries-prys vir illustrasies
Om die Katrine Harries-prys te kry is sekerlik enige Suid-Afrikaanse
illustreerder se droom. Vir my is dit ’n ongelooflike eer omdat ek nie ’n
boorling van Suid-Afrika is nie. Toe ek tien was, het my ouers van
Pole na Suid-Afrika verhuis en vyf maande gelede het ek na die VSA gekom.
“Deesdae word die verskille tussen wêrelddele al hoe kleiner, maar my
persoonlike ervaring van hierdie lande verskil baie omdat ek deur verskillende oë
na hulle gekyk het. Pole was deur die oë van ’n jong kind, Suid-Afrika deur die
oë van ’n ouer kind en Amerika deur die oë van ’n nóg ouer kind.
“Hoewel ek altyd van illustrasies gehou en daarvan gedroom het om eendag
my eie boek te illustreer, was dit heel toevallig dat ek by kinderboekillustrasies
beland het. Ek het olieverf gedoen; totdat my suster se kollega ’n illustreerder vir
haar projek nodig gehad het. Kort hierna het ek een van die illustrasies na LAPA
gestuur, ek is genooi om ’n voorlegging vir ’n boek te doen en dit is hoe ek my
eerste publikasiekontrak gekry het.
“My eerste boek, Danie Dreyer en die dinosouruseier en ander alfabetpret, het ek saam met Jaco
Jacobs vir LAPA gedoen. Dit is daardie jaar met ’n ATKV-Woordveertjie bekroon.
“Ek doen steeds baie werk vir Suid-Afrikaanse uitgewers. My Afrikaans is nie so goed
soos ek dit graag wil hê nie, maar ek verstaan dit wel. Soms is daar woordspeling of grappies
wat ek nie verstaan nie. Dan sal ek vra vir meer vertaling. Ek hoop nie ek verloor dit
heeltemal noudat ek hier in die buiteland is nie. Dit is so ’n fantastiese en ekspressiewe taal.”
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Marita van der Vyver

“

Ontvanger van ATKV-Woordveertjie, voorleeskategorie: gr. RR–1
Daar was nie ’n spesifieke insident of gebeurtenis wat die idee
vir Die coolste ouma op aarde was nie. Ek het maar net
agtergekom dat oumas beslis nie meer lyk soos dié wat jy in
prenteboeke kry nie. Jy weet, die vetterige ouma in die kombuis of die
lang, maer een wat met haar pinkie in die lug tee drink. Deesdae se
oumas is cool - baie van hulle werk nog en is baie aktief.
“Nie dat daar iets verkeerd is met ‘storieboekoumas’ nie. My eie
oumas was só. My een ouma het die beste sjokoladekoek in die wêreld
gebak en my ander ouma was my ‘hekelouma’. Sy het my ook probeer leer,
maar dit het nie gewerk nie.
“Van my kant af is daar geen druk op my kinders om vroeg kinders te hê
nie. Die kans is groot dat ek nie meer daar gaan wees wanneer my kleinkinders
gebore word nie. Die kans dat ek ’n stiefouma kan word, is groter. My man, Alain,
se oudste seun uit ’n vorige huwelik is al 30 en in ’n vaste verhouding, so die kans is nie
uitgesluit dat hy binnekort kinders kan hê nie. Hoe ook, of ek nou ’n ouma of ’n stiefouma is, ek
hoop ek is die coolste ouma ooit!
“Ek weet nie hoekom het die kinders my boek gekies nie, maar ek is baie bly hulle het. Vir my is
dit die belangrikste dat die boek pret en prettig is.
“Die boek se illustrasies is van uitstaande gehalte. LAPA was so gaaf om my insae in die keuse
van ’n illustreerder te gee. ’n Paar illustreerders se werk is aan my gestuur, maar toe ek Zinelda
McDonald se werk sien, het ek net gewéét dit is ’n wenner. Blykbaar was my voorgevoel toe reg!”

Fanie Viljoen

“

DEUR MARLIZE LEYDEN
Al hierdie boeke is by toonaangewende boekhandelaars, asook by LAPA Uitgewers, beskikbaar.
Kontak LAPA by 012 401 0700 of besoek lapa.co.za.
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Foto’s: Marita – Francois Pistorius. Ander – Verskaf.

Ontvanger van ATKV-Woordveertjie, selfleeskategorie: gr. 2 – 3
Plons het ontstaan toe ek Kidds Beach in Oos-Londen besoek het
en ’n idee gekry het van meerminne wat ’n ander blyplek as die see
gaan soek. Ek glo kinders het my boek gekies omdat dit so ’n
lekker, snaakse storie is. Kinders hou van lag.
“In Plons kan die hoofkarakter, Henry, nie sy geluk glo toe ’n vreemde
meisie op ’n dag hulle deurklokkie lui nie. Sy is baie mooi – met lang
vlegsels, oulike sproete en blou oë. En nog belangriker – sy bied aan om
hulle swembad skoon te maak. Dit beteken Henry hoef nie meer dié
aaklige werk te doen nie!
“Maar dan vind Henry uit Mila is eintlik ’n meermin. Toe hy sy oë
uitvee, het haar hele meerminfamilie – en hulle meerminhond – hulle
pens en pootjies in die swembad tuisgemaak.
“Niemand weet beter wat lesers in ’n kinderboek wil hê as die kinders
self nie. Daarom is dit so belangrik om in voeling met jou mark te bly.
Omdat ek nie self kinders het nie, is dit maar ’n stryd om in kontak met my
teikengroep te bly. Gelukkig het ek tydens my skoolbesoeke baie met kinders te
doen, maar soms sit ek die pot heeltemal mis. Dan is my uitgewer, Miemie du
Plessis, daar om raad te gee. Ander kere wérk die tipe verhaal en karakters net.
“Een van die veranderings wat ons gemaak het om dit meer toeganklik vir kinders te
maak, is om die titel van Min of meer ’n meermin na Plons te verander. “Dit is ’n wanpersepsie
dat kinders nie lees nie. Hulle lees graag as hulle weet watter oulike boeke daar is om te lees.”

