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Sandra tipt:
Lampje van
Annet
Schaap
De medewerkers van de Bibliotheek
weten ontzettend veel van boeken. Hun
enthousiasme delen ze graag met jou.
Deze maand aan de beurt: collega
Sandra van Dok tipt het kinderboek
Lampje, geschreven en geïllustreerd
door Annet Schaap.

Wie ben je?
‘Ik ben Sandra, ik werk parttime bij de Centrale
Bibliotheek. Van kinds af aan ben ik al een echte
boekenwurm. Toen ik klein was, schijn ik tegen
mijn ouders gezegd te hebben: ‘Querido is mijn
lievelingsschrijver!’, haha! Lampje, van Annet
Schaap, is toevallig ook van uitgeverij Querido.’

Wat is je tip?
‘Het boek Lampje, van Annet Schaap. Het is een
kinderboek voor kinderen vanaf 8 jaar, maar ook
voor volwassenen is het een aanrader. Voor een
kinderboek is het een behoorlijk dik boek, maar het
leest als een raket! Annet Schaap is illustrator en
heeft onder andere boeken van Francine Oomen
geïllustreerd. Dit is het eerste boek dat ze heeft
geschreven.’

Hoe ben je met dit boek in
aanraking gekomen?
‘Ik kreeg dit boek getipt door een collega van de
Bruna, daar werk ik ook parttime. De man van
Annet Schaap heeft het boek persoonlijk
langsgebracht in ons filiaal aan de
Nachtegaalstraat.’

Wat vind je er zo goed aan?
‘Het boek is ontzettend knap geschreven, het is
spannend, het heeft het humor, het is mooi. Het is
een boek van hetzelfde kaliber als Harry Potter. Je
blijft er over nadenken. Het heeft meerdere lagen
en behandelt veel thema’s, zoals vriendschap,
moed, maar ook afscheid nemen. Het is daardoor
ook echt een voorleesboek, bijvoorbeeld voor in de

klas. De hoofdpersoon is Lampje, zij verliest haar
moeder op jonge leeftijd. Ze is zo’n zachtaardig,
positief en moedig persoon. Een vriendin van me
zei: ‘Eigenlijk zouden we allemaal moeten
proberen een Lampje te zijn.’

Heb je nog een laatste uitsmijter?
‘Lampje heeft het gewoon!’

Lampje van Annet Schaap in de
Bibliotheek
Lampje
Annet Schaap

Lampje, de
dochter van
de
vuurtorenwac
steekt elke
avond het
licht in de
vuurtoren
aan. Als op
een
stormachtige
avond de
lucifers op
zijn, strandt
een schip op
de kust.
Lampje wordt
ondergebrach
in het huis
van de
admiraal,
waar een
monster
schijnt te
wonen.
Vanaf ca. 9
jaar.
Gedrukt
boek
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