
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
Het is in het najaar van 1945. De Tweede Wereldoorlog is net ten einde. De elfjarige 

Wim uit het Betuws dorpje Tiel, gaat in zijn eentje met de trein naar Zweden om aan te 

sterken na de Hongerwinter die hij heeft meegemaakt. Wim wordt opgenomen in een 

gastgezin dat bestaat uit moeder Margareta, vader Karl, zus Britta, broer Gustav, 

broertje Ȧke, zusjes Lisa en Anna, hond Jeppe en de poes Lotta.  

Tijdens de reis naar Zweden ziet Wim het landschap veranderen. Van een land vol 

verwoestingen en lege plekken van bomen die als brandhout zijn gebruikt, naar een 

land waar bloemen groeien, auto´s rijden en alles heel lijkt. In Zweden aangekomen 

moet Wim wennen aan de nieuwe situatie. Wonen op een plek waar je niemand kent, 

ver weg van je familie zijn en communiceren in een vreemde taal. Daarbij heeft Wim de 

oorlog nog niet verwerkt en krijgt hij regelmatig flashbacks tijdens het slapen die 

veranderen in nare dromen. Hoe zal Wim zijn jaar in Zweden gaan ervaren? 

‘Ik heb een paar jaar honger geleden. Nu staat er meer eten voor mijn neus dan ik in 

lange tijd heb gezien. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst  uit een vol glas melk heb 

gedronken. Oja, dat was in Landskrona, op weg naar Nyköping. Maar daarvoor?’ 

 
• Lees bladzijde 54 'Water. Overal water…' t/m bladzijde 55 '…wil niet verdrinken!' voor. Je leest in dit fragment dat 

Wim bijna verdrinkt. 

Leesvraag: Is er iemand in jouw leesboek die in gevaar is? 

• Lees bladzijde 60 'Papa roept ons..' t/m bladzijde 61 '...bij zich heeft.' voor. In dit fragment kom je het woord 

cantharellen tegen. Door verder te lezen in het fragment kom je erachter wat dit woord betekent. 

Leesvraag: Ben je in je boek ook een onbekend woord tegengekomen? Hoe ben je achter de betekenis 

gekomen? 

• Lees bladzijde 93 'Die nacht word...' t/m bladzijde 95 '...de nacht rustig.' voor. In dit stukje lees je hoe Wim nog 

nachtmerries heeft over de oorlog in Nederland. 

Leesvraag: Droomt jouw hoofdpersoon ook wel eens? 

• In het volgende stukje lees je hoe Kerstmis in Zweden wordt gevierd. Lees bladzijde 109 'Dan slaat papa...' t/m 

bladzijde 113 '... heel lang nakijkt.' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw leesboek ook een feestdag gevierd? 

• Lees bladzijde 160 'Ik moet huilen...' t/m bladzijde 162 '...mis je Wim.' voor. In dit  

stuk lees je hoe het gastgezin omgaat met het afscheid van Wim. De jongen  

die een jaar bij hen heeft gewoond om aan te sterken. 

Leesvraag: Moet er in jouw leesboek ook afscheid worden genomen van  

iets of iemand? Hoe verloopt dit afscheid? 


