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EEN NIEUW JEUGDBOEK
OVER DE GESCHIEDENIS VAN BELGIË
In de boekhandel vindt u vanaf vandaag De Kleine BELvue, de geschiedenis van België
voor kinderen. Dit boekje van het BELvue museum, het museum over de geschiedenis
van België, is een uitgave van Kate’Art Editions. Het brengt op beeldrijke en ludieke
wijze het verhaal van de grote gebeurtenissen in de geschiedenis van ons land.
Hoe is België ontstaan? Wat is een constitutionele monarchie en wie zijn de Belgische
koningen? Hoe is het federale België vandaag georganiseerd? De kleine BELvue biedt de
kinderen een antwoord op al die vragen en is rijk geïllustreerd met historische documenten en
opgevrolijkt met spelletjes. De ludieke manier van voorstellen en de vragen die pagina na
pagina worden gesteld, helpen de jonge lezer stil te staan bij de historische gebeurtenissen.
Voor het BELvue museum lag het voor de hand om een kinderboek te maken over de
geschiedenis van België, want die vormt het thema van de permanente tentoonstelling. De
publicatie van dit werk sluit aan bij de hoofdopdracht van het BELvue museum: de jongeren
laten kennismaken met de geschiedenis van hun land, zodat zij actieve burgers kunnen
worden in de toekomstige samenleving. Dit doel keert ook terug in de vele activiteiten die het
BELvue organiseert en de middelen die het museum inzet om dit doel te bereiken, zijn altijd
gericht op de betrokkenheid van de jonge bezoekers – of in dit geval de jonge lezers – en de
ontwikkeling van hun kritische geest. Het museum werkte voor dit boekje samen met uitgeverij
Kate’Art, die met haar reeks ‘Happy museum’ kiest voor een aanpak van leren door spelen.
‘De Kleine BELvue’ is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen die graag leuke dingen doen. Het
boekje is beschikbaar in vier talen: Frans, Nederlands, Duits en Engels en is vanaf te koop in
de boekhandel en uiteraard ook in de shop van het BELvue museum.
Praktische inlichtingen:
De kleine BELvue, de geschiedenis van
België voor kinderen
ISBN 978-2-93038-295-1
Kate’Art Editions
Prijs: 9,95 €
Ook verschenen in:
Frans: Le Petit BELvue, l’histoire de la Belgique
pour les enfants - ISBN 978-2-293038-294-4
Duits: Der kleine BELvue – die Geschichte
Belgiens für Kinder - ISBN 978-2-293038-297-5
Engels: The little BELvue – the history of
Belgium for children –
ISBN 978-2-293038-296-8
Beschikbaar in de boekhandel en in de shop
van het BELvue museum.
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