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Gelezen door: André Oyen (1356 boeken)
Citaat: "Wat er ook gebeurt, hoe het ook zal gaan, het baby'tje weet van niets. Het wordt maar één keer in zijn leven
geboren en dat moet een feest zijn. Een majestueuze ontvangst in een gespreid bedje vol liefde."
Anke Kranendonk werd in 1959 in Baarn geboren. Na de Pedagogische Academie volgde ze lessen in het acteervak en in de
zangkunst en begon ze direct te spelen in een toneelgezelschap. Ze werkte mee aan verschillende televisieproducties zoals Buurman Bolle van de VPRO - en richtte haar eigen theatergroep op, ‘Lieve Jan', waarmee ze op alle scholen en in alle
theaters van Nederland heeft gespeeld. Anke Kranendonk schrijft haar boeken thuis en soms gaat ze een paar dagen naar
het klooster. Daar is het rustig en stil en hoeft ze niet te denken aan koken, boodschappen doen en kinderen naar school
brengen. Thuis leest ze over wat ze in het klooster geschreven heeft, werkt het bij en bedenkt hoe het verder moet. Het
verzinnen van nieuwe stukken doet ze tijdens het hardlopen of het afwassen - zo werkt ze met haar handen en hoofd tegelijk,
zegt ze in een interview. In haar verhalen beschrijft Anke Kranendonk op een heel herkenbare manier hoe kinderen denken
en voelen. Hoewel ze niet terugschrikt voor zware onderwerpen, is de toon van haar verhalen luchtig. De boeken zetten de
lezer aan tot nadenken, maar tegelijkertijd is de stijl humoristisch.
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In mei vierde ze haar twintigjarige jubileum als schrijfster Speciaal voor dit jubileum heeft ze haar debuut Van huilen krijg je
dorst herschreven. Nu heet het boek: Voetb allen in de hemel. Het thema is hetzelfde gebleven, maar het verhaal is
uitgebreider. En het is schitterend geïllustreerd door Peter Paul Rauwerda! Kiet verheugt zich op de terugkeer van zijn oom
Levy uit Brazilië. Hij wil leren keepen en zijn oom is de beste voetballer die hij kent. Maar al snel na zijn terugkeer blijkt oom
Levy ernstig ziek. Tevens blijkt dat zijn ouders gezinsuitbreiding verwachten. Kiet wil per sé dat het een zusje wordt. Dat het
ook een broertje zou kunnen zijn staat voor hem buiten kijf. Deze twee gebeurtenissen, de ziekte van zijn oom Levy en de
zwangerschap van zijn moeder brengen heel wat beroering in het jonge leventje van Kiet. Ziekte, dood en geboorte zijn de
thema's die de auteur met heel veel thema's voor haar personages in een hartverscheurend jeugdboek aansnijdt. Zij zet Kiet
heel geloofwaardig neer en de manier waarop zijn ouders met hem communiceren is realistisch maar toch ook zo
hartverwarmend.De bijbehorende illustraties van Peter-Paul Rauwerda maken van het boek een leesfeest voor het jonge
volkje.
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