Unieke ‘inclusieve’ leeservaring
Een schrijvende inktvis, een allergisch schaap, een tapir die zich een olifant waant… Alle dieren
in het unieke kinderboek RARE SNUITERS hebben speciale trekjes. Zowel de gedichten als de
illustraties prikkelen de fantasie en zijn tegelijk herkenbaar.
Dit boek van grafisch vormgeefster Freya Vlerick en auteur Jan Dewitte is INCLUSIEF: iedereen geniet
er ten volle van, ook wie blind of slechtziend is, dyslexie of een andere leesbeperking heeft. Je kunt lezen
met je oren, kijken met je vingers en voelen met je ogen. Goede contrasten, duidelijke letters, subtiel
reliëf, braille en audio maken RARE SNUITERS toegankelijk én extra mooi.
Heel bijzonder is ook de bijbehorende cd. Daarop leest acteur Wim Opbrouck de gedichten, worden alle
prenten in detail beschreven en leidt een unieke GPS VOOR DE VINGERS je rond over het reliëf.
Ook goedziende kinderen ontdekken zo spelenderwijs de ervaringswereld van blinde en slechtziende
leeftijdgenootjes. RARE SNUITERS dompelt je heerlijk onder in een verrassende, multisensoriële
wereld. Je leert zelfs de braillecode kraken. Voor elke leeftijdsgroep zijn er andere mogelijkheden.
RARE SNUITERS werd INTERNATIONAAL BEKROOND met een White Raven Special Mention 2012.
Er bestaat ook een Engelse versie, Snizzly Snouts, en een Franse, Binettes Bizarres.

“Rare snuiters is werkelijk een wondertje, een feestelijk boek voor alle kinderen tussen vier en
tien jaar. Of ze al dan niet knap zijn in lezen en begrijpen, of hun oogjes meewillen of helemaal
niet, het boek opent voor elk van hen een wereld.” (Hilde Masui in De Bond)
“Boeiende, verfrissende en verzorgde uitgave om de (dieren)wereld eens
met andere ‘ogen’ te bekijken.” (Ton Jansen, NBD Biblion)
“De gedichten zijn jong en spits en spelen vaak met taal en humor. De illustraties zijn mooi
en voelbaar en sluiten naadloos bij de tekst aan. Zien of niet zien of juist gezien worden: de rare
snuiters in dit boek bekoren jong en oud. Met deze bundel beleef je poëzie. Een unieke
prikkelende ervaring voor oog, vinger en oor!” (Kinderboekhandel Etiket)

BESTELINFORMATIE:
UITGEVER: Blindenzorg Licht en Liefde vzw
PRIJS (boek + MP3/Daisy-cd): 35 euro (= productieprijs)
BESTELLEN: Blindenzorg Licht en Liefde, Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare,
docu@lichtenliefde.be. U kunt ook storten op IBAN BE03 4747 0637 8184
(BIC KREDBEBB) met mededeling ‘Bestelling Rare snuiters’.
LEERKRACHTEN kunnen kosteloos educatief materiaal aanvragen. Zie ook www.raresnuiters.be

Graag stellen wij u ‘RARE SNUITERS’ voor, een heel aparte, niet-commerciële uitgave.
Dit inclusieve kinderboek van Blindenzorg Licht en Liefde vzw is door de Internationale
Jeugdbibliotheek in München bekroond met een ‘White Raven Special Mention’.
INCLUSIEF betekent dat kinderen die blind of slechtziend zijn, dyslexie hebben, een andere leesbeperking of een autismespectrum- of concentratiestoornis, automatisch meegenieten.
Subtiele reliëfdruk, goede contrasten, duidelijke letters en verhelderende audio openen een
verrassende multisensoriële ervaringswereld. De kinderen maken ook kennis met het brailleschrift
en de bijbehorende cd-rom werkt als een ‘gps’ om het hele boek al voelend te ontdekken!
VOOR ELKE LEEFTIJDSGROEP uit het basisonderwijs zijn er ruime educatieve mogelijkheden.
Een schat aan ondersteunend materiaal, gecreëerd i.s.m. onderwijsspecialisten, is gratis verkrijgbaar.
‘Rare snuiters’ draagt in hoge mate bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Ze leren actief
en coöperatief en oefenen op een speelse manier specifieke motorische, cognitieve en sociale
vaardigheden. Het boek maakt hen bewust van de diversiteit in onze samenleving en leent zich tot
vertaling naar talrijke muzische en talige activiteiten.
De hoge kwaliteit, unieke vormgeving en uitgebreide mogelijkheden maken dat ‘Rare snuiters’
zeker thuishoort in elke (school)bibliotheek.
Deze uitgave (boek + MP3-cd) is enkel te bestellen bij Blindenzorg Licht en Liefde (zie adres onderaan).
U betaalt alleen de productiekost: 35 euro. ‘Rare snuiters’ is immers een niet-commercieel project.
Ons enige doel is kinderen en leerkrachten bewustmaken van de grote waarde van inclusie.

BESTELADRES: Blindenzorg Licht en Liefde, Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare,
docu@lichtenliefde.be
IBAN BE03 4747 0637 8184 (BIC KREDBEBB) – mededeling: ‘Bestelling Rare snuiters’

www.raresnuiters.be
RARE SNUITERS wordt gesteund door Elia Fonds en Fonds Jeanne en Pierre Beeckman (beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting),
Cera, Vlaams Oogfonds, Luisterpuntbibliotheek en de Vlaamse overheid. De illustrator kreeg voor dit project de Prijs Mathilde E. HorlaitDapsens, de auteur ontving een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen. De International Youth Library bekroonde RARE SNUITERS
met een ‘White Raven Special Mention 2012’. IBBY selecteerde deze uitgave als ‘Outstanding Book for Disabled Young People 2013’.

