
In dit blaadje geen echt Hoekje maar wel de voorstelling van het “Project”. Het is geweten dat LENNIK2000 cultuur, en
dan vooral uitgedragen door Lennikenaren (jong en oud) , een warm hart toedraagt. Daarom ook dat we dit initiatief in
de kijker willen plaatsen 

HET PROJECT
Van wild idee tot bevlogen verhaal en tot echt boek
In september 2006, richtte de bibliotheek van Lennik een oproep tot de leerlingen van alle lagere scholen van de gemeen-
te om, onder begeleiding van echte schrijvers, een verhaal te schrijven en daar een echt boek van te maken.
Anne Wyckmans en Mario Demesmaeker, twee Lennikse schrijvers, gingen onmiddellijk en enthousiast akkoord om dat
project te begeleiden.
Een groot aantal leerlingen reageerde op de oproep en bracht een “verhaalontwerp” binnen. Oorspronkelijk zouden Anne
en Mario elk één jonge schrijver begeleiden, maar de ingestuurde verhalen waren zo goed dat ze uiteindelijk elk twee
verhalen selecteerden.
Anne Wyckmans nam de begeleiding op zich van Eline Van Craenenbroeck (04.11.1997) en Matilde De Bruyn
(29.03.1996). Mario Demesmaeker ontfermde zich over Sebastiaan Michiels (14.01.1995) en Leila Viaene (12.08.1996).

Maandenlang werd er geschreven, geschrapt, bijgevoegd, ingedeeld, getelefoneerd, gemaild, vergaderd…  Tegen september
2007, dus ongeveer een jaar na de oproep, waren de verhalen klaar en kon de tweede fase van het project van start gaan:
een uitgeverij vinden! 

Die zoektocht was lang en moeilijk en… leverde niets op! De vele uitgeverijen die gecontacteerd werden vonden het wel
goede verhalen maar schrokken er (financieel en commercieel) voor terug om tegelijk vier door kinderen geschreven
verhalen uit te geven (een onwrikbare eis van de bib en van de begeleiders).

Ontgoocheling alom dus, maar lang werd er niet getreurd. De bib, Anne en Mario besloten gebruik te maken van
moderne technologie en de verhalen online uit te geven, via Unibook. Eerst diende er nog wel een ander probleem te
worden opgelost: illustratoren vinden. 

Evelien Vanhamel en Kristina Ruell bleken gelukkig onmiddellijk bereid om mee te werken.
Begin 2009, was alles in kannen en kruiken. De vier boeken die in het kader van dit project tot stand kwamen, zijn dus
van begin tot einde het resultaat van de inspanningen van jonge schrijvers Matilde De Bruyn, Sebastiaan Michiels, Eline
Van Craenenbroeck, Leila Viaene, van begeleiders/schrijvers Anne Wyckmans en Mario Demesmaeker, van illustratoren
Evelien Vanhamel en Kristina Ruell en van de bibliotheek en de gemeente (financiële steun) Lennik.

Alvast veel leesplezier…  Mario Demesmaeker, lente 2009

Persvoorstelling van deze boeken / in de bibliotheek van Lennik / zaterdag 09 mei 2009 om 14 uur

Jullie krijgen hier ‘als primeurtje’ de covers van de vier splinternieuwe boeken te zien.
Vanaf 9 mei te koop via: www.unibook.com  

Je klikt eerst op ‘boekenwinkel’ en dan op ‘kinderen en tieners’.
Ben je niet zo thuis in die internetwereld? Neem gerust contact op met de bibliotheek van Lennik,

het personeel zal je graag verder helpen.

Vriendelijke groet, Anne Wyckmans


