
Boekenlijst
Boeken voor kinderen over kindermishandeling.

Steggink, D. (2013). 
Daar zwemt Sonnie! 
Uitgeverij SWP.

Leeftijd: 2-6 jaar
Daar zwemt Sonnie is een prentenboek wat 
gaat over seksueel misbruik. De volwassen 
eend raakt Sonnie op plekken aan wat hij niet 
fijn vindt en Sonnie vind het lastig om dit aan 
te geven.

Lammertink, I. & Vermeltfoort, E. (2019). 
Grote mensen mogen ook 
niet slaan. 
Hasselt – Amsterdam – New York: Clavis 
Uitgeverij

Leeftijd: vanaf 5 jaar
Dit boek verteld op een kinderlijke manier een 
verhaallijn over huiselijk geweld. Papa laat erg 
agressief gedrag zien tijdens het avondeten en 
Luuk wordt hiermee geconfronteerd. Luuk gaat 
met oma in gesprek over het gedrag wat papa 
heeft laten zien en oma legt op een kinderlijke 
manier uit over waar het gedrag vandaan komt, 
namelijk: “grotemensenzorgen”. 
“Voor alle kinderen die toch op enige manier 
slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld 
(lichamelijk of geestelijk), mishandeling en/of 
misbruik. Elk kind verdient het om op te groeien 
in een veilige omgeving. Huiselijk geweld, 
mishandeling en/of misbruik, in welke vorm 
ook, zijn een inbreuk op de integriteit van een 
kind. Alle kinderen moeten hiertegen worden 
beschermd.” – Ilona Lammertink in Grote 
mensen mogen ook niet slaan (2019). 

Horeweg, A. (2020). 
Dit is een verschrikkelijk boek 
met een gouden boodschap. 
Leeftijd: vanaf 10 jaar
In dit boek lees je wat er kan gebeuren als je 
iets ergs meemaakt of als je het thuis niet 
altijd fijn hebt. Meester Anton vertelt hoe je je 
kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, 
en vooral: dat het niet jouw schuld is!

Wiechers, C. (2005). 
Kindermishandeling. 
Amersfoort: Kwintessens Uitgeverij

Leeftijd: vanaf 10 jaar
In dit dossier wordt alles rondom het thema 
kindermishandeling uitgelegd. Van feitelijke 
begrippen tot meningen en ervaringen. In 
dit boek wordt uitgebreid vertelt over wat 
kindermishandeling is, hoeveel soorten er zijn, 
hoelang het al bestaat, bij wie je terecht kan als 
je en kind kent die mishandeld wordt of wanneer 
je zelf mishandeld wordt etc. Er staan ook 
verhalen in van een ervaringsdeskundige en van 
een medewerker van de Kindertelefoon. Hoewel 
het een erg uitgebreid boek is, wordt alles 
oppervlakkig uitgelegd. Er wordt wel uitgelegd 
wat alle begrippen inhouden en wat ‘In naam der 
wet’ betekend maar alleen de basis hiervan. Het 
is erg informatief en compleet, voor verdieping 
wordt er in dit boek zelf nog verwezen naar 
andere leesboeken, voorlichtingen, organisaties 
en websites. 



Opmeer, K. (2009). 
Voetstappen op de trap. 
Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Leeftijd: vanaf 13 jaar
Dit boek is geschreven vanuit meerdere 
persoonlijke verhaallijnen. In ieder verhaal beleef 
je als lezer hetgeen wat de persoon in het verhaal 
heeft beleefd, zo pakkend is het geschreven. In 
dit boek worden 16 verschillende, waargebeurde 
verhalen verteld van kinderen en jongeren 
die slachtoffer zijn van kindermishandeling. 
De verhalen lopen uiteen van lichamelijke 
mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing 
tot geestelijke mishandeling. Tevens laten de 
verhalen ook zien hoe sterk en moedig deze 
personen zijn. 

Delfos, M. (2017). 
Sanne. 
Uitgeverij Niño.

Leeftijd: 6-10 jaar
Sanne is een therapeutisch verhaal voor 
kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar. Het is 
bedoeld voor kinderen die te maken hebben met 
mishandeling en als gevolg daarvan een laag 
zelfbeeld hebben. Dit boek is een hulpmiddel om 
de problematiek uit te leggen en bespreekbaar 
te maken.

Delfos, M. (2007). 
Blijf van me af! meisjes. 
Uitgeverij Niño.

Leeftijd: 6-12 jaar
Marijke weet niet hoe ze dat vervelende gedoe 
van haar stiefvader moet stoppen.
De schoolarts gaat haar daarbij helpen. Het is 
bedoeld voor meisjes die te maken hebben met 
seksueel misbruik. Dit boekje is een hulpmiddel 
bij het uitleggen en bespreekbaar maken van het 
probleem.

Delfos, M. (2011). 
Het is niet leuk! 
Swp, Uitgeverij B.V.

Leeftijd: 6-12 jaar.
Een voorleesverhaal voor kinderen die die te 
maken hebben met seksueel misbruik. Het dient 
als hulpmiddel bij het uitleggen en bespreekbaar 
maken van het onderwerp. Maarten en Jan 
hebben een hut gebouwd, maar de regels van de 
hut zijn een beetje vreemd. 

Delfos, M. (2001). 
Blijf van me af! 
Uitgeverij Niño.

Leeftijd: 8-11 jaar
Peter weet niet hoe hij dat vervelende gedoe van 
zijn stiefvader moet stoppen. De schoolarts gaat 
hem daarbij helpen.

Delfos, M. (1999). 
Dat nare gevoel. 
Trude van Waarden Produkties.

Leeftijd: 11-14 jaar
In dit boek komen de manieren waarop seksueel 
misbruik kan plaatsvinden naar voren en wat 
je ertegen kunt doen. Je mag altijd nee zeggen 
en je hebt nooit een verplichting. Dit boek is 
bedoeld voor kinderen in de hoogste groepen 
van het basisonderwijs en de brugklas. 


