
www.clavisbooks.com
Wij maken kinderdromen waar

Persbericht 27 februari 2013

Indrukwekkend en authentiek prentenboek over de dood van een huisdier

Mooie themaboeken over belangrijke onderwerpen zijn altijd welkom. Pimm van Hest heeft, na het 
persoonlijke Rosita, met Sjuleke wederom een authentiek en indrukwekkend prentenboek geschreven. 
In zijn realistsche stijl vertelt hij aan de hand van eerlijke situaties het verhaal over de dood van een 
huisdier. Een verhaal waar liefde uit spreekt en waar eveneens ruimte is voor verdriet, groot verdriet. 
Sjuleke gaat over houden van en probeert thema’s als verlies en rouwverking voor kinderen én hun 
ouders begrijpelijk en bespreekbaar te maken. Sjuleke is nu verkrijgbaar in de boekhandel.

HET VERHAAL

Sjuleke en Roman zijn de allerbeste vrienden. Als Roman verstoppertje speelt, vindt Sjuleke hem 
meteen, want hij is een geweldig goede speurhond! Maar als Roman op een ochtend beneden komt, 
staat Sjuleke niet onder aan de trap te kwispelen. Dat is raar. Sjuleke ligt nog in zijn mandje. Roman 
aait hem lief en zegt zachtjes zijn naam, maar zijn grote vriend wordt niet wakker. Papa en mama 
vertellen hem dat Sjuleke is doodgegaan. Dan komen bij Roman de tranen. Wel duizend en meer. Met 
z’n drietjes nemen ze op een bijzondere manier afscheid van hun trouwe vriend.

AUTEUR

Pimm van Hest (1975, Eindhoven): ‘Jaren geleden is ons hondje overleden. Dat was een ontzettend 
indrukwekkend en voelbaar verlies. Deze ervaring is de basis geworden van dit verhaal. Tijdens het 
schrijven was mijn verdriet nog altijd voelbaar. Sjuleke is voor mij dan ook een belangrijk en vooral 
heel persoonlijk boek geworden. De illustraties van Nynke Talsma plaatsen het verhaal in een 
schitterend perspectief en brengen zichtbare en daardoor voelbare nuances aan. Ik hoop dat Sjuleke
vele kinderen en hun ouders bij kan staan om met het ingrijpende verlies van een huisdier om te gaan.’

Bij Clavis verschenen eerder van zijn hand: Rosita (2009) een eveneens authentiek verhaal over 
adoptie, het zeer succesvolle De poep- en piesprinses (2011) over de viezewoordjesfase van kleine 
kinderen (binnenkort verschijnt de 3de druk) en het recentelijk verschenen Splinter en Zorro (2012) 
over vriendschap en eigenheid, volledig vormgegeven met karton én voorzien van echte geurtjes.
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