
Samen



Axel Scheffler is de 
bekroonde illustrator van een aantal 
van de meest geliefde kinderboeken 
van de wereld. Hij werd in Duitsland 
geboren, maar woont in Engeland. 
Het liefst tekent hij rode eekhoorns.

Beatrice Alemagna  
won al allerlei prijzen, waaronder de 
Italiaanse Prijs voor Illustrator van 
het Jaar. Ze werd in Italië geboren 
en besloot op haar achtste schrijver 
en schilder te worden.

Steve Antony is de 
bekroonde bedenker van Mr. Panda. 
Hij zet zich in voor alfabetisering 
en een multiculturele samenleving. 
Zijn werk wordt gekleurd door zijn 
kleurenblindheid.

David Barrow is illustrator, 
verhalenbedenker en krabbelaar. 
Hij houdt ervan om van een 
eenvoudig idee een verhaal te 
maken. Daarbij krijgt hij inspiratie 
door lange wandelingen.

Rotraut Susanne Berner 
is een van de beroemdste illustratoren 
van Duitsland en heeft al vele prijzen 
gewonnen. Ze illustreerde meer dan 
150 boeken en al bijna 800 omslagen.

Sir Quentin Blake tekent 
al zo lang hij zich kan herinneren. 
Hij was de eerste Engelse 
Kinderboekenillustrator des 
Vaderlands. Met Roald Dahl maakte 
hij wereldberoemde boeken.

Serge Bloch is een 
internationaal bekende Franse 
tekenaar. Hij is verhalenverteller, 
grappenmaker en ideeënsmokkelaar, 
die zijn verhalen als een huis laag 
voor laag in elkaar zet.

Melissa Castrillón haalt 
haar ideeën uit de natuur. Ze houdt 
er vooral van om planten en bloemen 
te tekenen, waarbij ze zich laat 
inspireren door het platteland van 
Cambridgeshire, waar ze woont.

Benjamin Chaud is de 
geliefde Franse auteur en illustrator 
van meer dan zestig boeken. Iedere 
ochtend gaat hij in een café zitten 
schetsen. In al zijn boeken kun je 
katten en honden ontdekken. 

Marianna Coppo woont 
in Rome en tekent de hele dag (als 
ze niet slaapt of  bruschetta eet). Ze 
houdt van kinderboeken, mayonaise en 
onverwachte reisjes.

Kitty Crowther is half 
Engels, half Zweeds en woont in 
België. Ze laat zich inspireren door 
de kinderboeken uit haar jeugd en 
won de Astrid Lindgren-prijs voor 
haar oeuvre.

Pippa Curnick ontwierp 
boeken voor ze begon te illustreren. 
Ze houdt van lezen, wandelen en 
het eten van koekjes, en ze kan 
prachtige poppen en maquettes 
maken.

Gerda Dendooven 
is een gevierd illustrator en 
schrijver uit België, en speelt ook  
af en toe toneel. Met potlood, inkt 
en  collagetechnieken maakt ze haar 
grappige, veelzeggende prenten.

Michael Foreman is de 
beroemde Britse illustrator van 
meer dan 350 boeken. Hij reisde 
van de Noordpool naar de Stille 
Oceaan om inspiratie voor zijn 
tekeningen op te doen.

Lucia Gaggiotti maakt graag 
tekeningen waar mensen vrolijk van 
worden. Als ze illustreert stapt ze de 
wereld van het kinderboek in en gaat 
daar op ontdekkingsreis.

Ingrid Godon vond tekenen 
het leukste schoolvak. Ze schrijft 
haar eigen boeken en maakt het 
liefst dromerige prenten van 
mensen en plaatsen, die je recht in 
je hart raken.

Susanne Göhlich is een 
geliefde Duitse illustrator. In 
haar vele boeken vind je talloze 
mensen, meer dieren dan je je 
kunt voorstellen – én tien zeer 
avontuurlijke spoken.

Chris Haughton groeide op 
in Dublin, maar heeft over de hele 
wereld gewoond, van San Francisco 
tot Kathmandu. Zijn opvallende, 
heldergekleurde tekeningen worden 
internationaal geroemd.

Nicola Kinnear is illustrator, 
verhalenverteller en maker van mooie 
dingen (ze kan vooral goed haken). 
Ze verweeft graag magie, natuur en 
fantasie in haar boeken.

Hartelijk dank aan alle illustratoren 
die hun werk doneerden voor de  

liefdadigheidsorganisatie
Three Peas.
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Hoe kun jij vandaag aardig voor iemand zijn?

Voorwoord 
Ik heb tot mijn geluk allerlei boeken mogen illustreren die gaan over ‘aardig zijn’. Of het 
nou een heks is die dieren uitnodigt op haar bezemsteel; een reus die zijn nieuwe kleren 
weggeeft aan iemand die ze nodig heeft; een prinses die een draak beter maakt of zelfs een 
superworm die een kever uit een put redt – kinderboeken zitten vol aardigheid. Dat is een 
van de belangrijkste eigenschappen die we als volwassenen willen overbrengen.
 
We weten dat een aardigere wereld een mooiere wereld is: of het nou gaat om de kleine 
gebaren die ons dagelijks leven opvrolijken of om het helpen van mensen die echt in nood 
verkeren.

Maar soms lijkt het wel alsof we te druk zijn om anderen te helpen. Soms voelen we ons 
machteloos en denken we dat het toch niet uitmaakt wat we doen. Dan is het goed om te 
bedenken dat zelfs het kleinste gebaar van aardigheid echt verschil maakt.

Op dit moment lijkt de wereld meer verdeeld dan ooit, maar ik ben er met hart en ziel van 
overtuigd dat we door gewoon aardig te zijn – door ons vrijgevig, open en meelevend te 
tonen – voor onze kinderen een vredige en welvarende wereld kunnen achterlaten.  

Ik ben inmiddels al twee jaar beschermheer van de liefdadigheidsorganisatie Three Peas. Ik 
heb gezien hoeveel verschil het maakt voor mensen die wanhopig zijn, als iemand aardig voor 
ze is. Three Peas maakt dit verschil voor vele vluchtelingen die onder de meest erbarmelijke 
omstandigheden leven, en ik ben er trots op te mogen bijdragen aan hun levensbelangrijke werk. 

Ik hoop dat zowel kinderen als volwassenen van dit boek zullen genieten. Het staat vol met 
de prachtigste illustraties van de beste tekenaars van de wereld, die hun 
bijdrage voor dit boek allemaal hebben gedoneerd. Hun tekeningen 
zijn vrolijk, grappig, ontroerend en inspirerend. Ze staan vol 
apen, olifanten, leeuwen, katten, honden, wormen – en 
zelfs mensen! En ze laten ons zien hoe makkelijk het 
is om samen de wereld mooier te maken.

Axel Scheff ler, 2019



Stel je eens een wereld voor waarin iedereen aardig is. 
Hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen?



Wat denk je hiervan:

 lach eens naar iemand!


