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• Een van de meest gelezen
boeken ter wereld
• In meer dan dertig
landen verschenen
• Meer dan zestien miljoen
verkochte exemplaren
• Een van de belangrijkste titels
voor de Nederlandse literatuur
& geschiedenis

€ 2, 99
VERSCHIJNT 11 FEBRUARI 2022

Een boek dat iedereen
gelezen moet hebben

Het Achterhuis van Anne Frank
Het Achterhuis is een boek dat iedereen in Nederland
gelezen moet hebben. Het belicht een deel van
onze geschiedenis door de ogen van een opgroeiend
meisje. Het toont waartoe mensen in staan zijn, in
de meest positieve en meest negatieve zin van het
woord, geschreven op een manier waardoor het je
voor altijd bij blijft: recht uit het hart.
Juist daarom is het ook het ideale boek voor
alle leerlingen van de bovenbouw van de
basisschool en de middelbare school, van VMBO tot Gymnasium. De lezers volgen
het ooggetuigenverslag van een leeftijdgenoot in de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog en tijdens haar onderduikperiode.
Het Achterhuis is een boek dat iedereen zal raken, ongeacht leeftijd, afkomst
of sekse.
Een boek dat uitnodigt tot gesprekken in de klas, of dat nu is bij het vak Nederlands,
bij geschiedenis of bij maatschappijleer.
Wij roepen dan ook iedereen op – onderwijzers, leraren, schoolbesturen, maar ook
ouders, grootouders, oom en tantes, noem maar op – om ervoor te zorgen dat ieder
kind in Nederland in februari Het Achterhuis krijgt. En leest.

BESTELINFORMATIE

VOOR VRAGEN

De inkoopkorting voor de boekhandel: 20% DIO (voor België 17,8%).
· Boeken kunnen alleen per pakket worden besteld, zonder recht
van retour.
· De uiterste besteldatum is 14 januari 2022.
Bestel snel want OP=OP
· De boeken worden in de week vóór de actie geleverd.
ISBN: (pakket 20 ex. ) 978 90831 2086 7. Uitvoering: paperback
Prijs: € 59,80

Mail info@geefeenboekcadeau.nl voor algemene vragen over de campagne, mogelijke samenwerkingen en pers aanvragen.
Mail verkoop@geefeenboekcadeau.nl of bel +31 (010) 206 2929 voor
informatie over bestellingen en distributie.

PROMOTIE
Alle deelnemende boekhandels ontvangen een promotiepakket voor in
de boekhandel. Scholen kunnen bij de boekhandel promotiepakketten
bestellen voor gebruik in de klas of mediatheek. Deze promotiepakketten kunt u bestellen via verkoop@geefeenboekcadeau.nl. Hiervoor
geldt zolang de voorraad strekt. De pakketten worden geleverd via
het CB. Voor nadere informatie, lesbrieven en educatief materiaal zie
www.geefeenboekcadeau.nl

ANNE FRANK STICHTING
De Anne Frank Stichting ondersteunt dit initiatief en stelt haar digitale
les bij het boek beschikbaar als ook het Anne Frank videodagboek.
www.annefrank.org/educatie

Geef een boek cadeau is een initiatief van de
stichting Geef mij maar een boek.
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