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“Weesnietbang,schriifgewoon
5‘Gewoondoen,schriifallesopwatinieoplomt.Laterleesiehetoveren
kuniegaanltrepen,strepenennogeenutrepen.Netzolangtotiouw

verhanlnnriezinis.”KnrinvanDrieliséénvandeiuryledenvandever‑
halenwedltriidvoor Wessenaarse iongeren in deleeftiidvan 7tlm 15
iaar,georganileerd door Stichting Noenki. Er l i ndrie leeftiidscatego‑
rieén:7t/m9ianr,10t/mfl imen12t/m15iaar(middelbareschool).
Karin is kinderboekenschrijfster
enheeftonlangs eenprachtigboek
uitgegeven me t de titel “Timothy
en het geheim vanMi-Yu’ me t illu‑
straties van Ilona Stuijt. Timothy
is nieuwsgierig en beleeft een
biizonder avontuur. Lees het boek
en laat je inspireren.Het is te koop
bij BoekhandeldeKler in de Lang‑
straat. Zaterdag 16april om 14.00
uur leest Karin voor uit het boek
in de Bibliotheek van Wassenaar.
De toegang is gratis en op vertoon
van ie biebpasie krijg je korting op
deaankoopvanhetboekdat je ook
nogdoorhaarkanlatensigneren.

“Het verhaal van Timothy kwam
als een waterval bij me binnen".
vertelt Karin. “de namen van de
personages volgden elkaar snel
op en of ik nu Wilde of niet... ik
kon niet anders dan hunverhalen
opschriiven. Later merkte ik dat
onbewust ook puzzelstukjes uit
mijn eigen ieugd naar voren kwa‑
men.Heteerste ideedat bijme bin‑
nenkwamwas 'ga terug naar je Ik’.
A13 je Ik omdraait. staat er Ki. een
Iapans woord voor je krachtpunt

vanwaaruit ie helemaaljezelf bent
in je eigenbijzonderekracht.”

In de periode dat Karin bij een
bank werkte, kreeg zij een auto‑
ongelukwaarna haar interessenog
m e e t uitging naar ‘natuurkracht'
en het ‘spirituele’. Ze began aan
een mooie ontdekkingstocht.
Haar ervaringen geeft zegraag op
een luchtige manier door in haar
kinderboeken. Haar tweede boek
verschiint nogdit jaar met als titel:
‘Boem!Timothy ziet sterren’.

Nu is zii kinderboekenschriifster
en jurylid. “Ala iurylid vind ik het
belangrijk dat het verhaal echt uit
jezelf komt, en dat je het vanuit ie
gevoelgeschrevenhebt.”

De overige juryleden ziin: Iris
Oostlander, hoofdredacteur
De Wassenaarse Krant; Deka
Wielenga. iuryvoorzitter; Ian
Doffegnies, docent Nederlands
Adelbert College; Antoon Claassen.
leesambassadeur; Linda Greene‑
veld, kinderboekenschrijfster en
Eveliene Schoenmakers, Boekhan‑

delDeKler.

Schrijf jouw verhaal vanmaximaal
1000woorden en stuur hetvéér 15
mei 2016 in een word-document
naar verhaal@stichtingnoenki.
nl. Het thema is 'Water’. Vermeld
duidelijk je naam, telefoonnum‑
mer. geboortedatum, school/klas
en de titel van iouwverhaal. Voor
meer info:wwwsfichtingnoenkinl
/ info@stichtingnoenki.nl

Feestelijke priisuitreiking is op
17iuni 2016 aan het eind van de
middag in het Adelbert College,
Deijlerweg 163 ('I‘ekst: Lucie Heins.
Foto:MelButer.)


