'Dromer' van Saskia Maaskant wint de 20ste
editie van Gentse jeugdliteratuurprijs De Kleine
Cervantes

Een jongerenjury van 150 twaalf- tot veertienjarigen uit Gentse middelbare
scholen koos dit jaar Dromer van Saskia Maaskant als winnaar van de 20ste editie
van De Kleine Cervantes, de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent. Saskia
Maaskant haalde het na verschillende workshops en een boeiend slotdebat, en
ontving als prijs een unieke tekening van illustrator Carll Cneut.

Leesplezier bij jongeren aanwakkeren

Jeugdliteratuurprijs De Kleine Cervantes wil jongeren school- en netoverstijgend
samenbrengen met literatuur als aanleiding. Elk jaar gaan zo'n honderdvijftig Gentse leerlingen
uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs aan de slag met een shortlist van vijf
geselecteerde boeken in creatieve workshops en debatten, om vervolgens een winnaar te kiezen.
Op die manier wil De Kleine Cervantes niet alleen het leesplezier bevorderen in een
leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen, maar de jongeren ook stimuleren om kritisch
na te denken en te debatteren over literatuur.
Op dinsdag 8 mei 2018 kwam de jongerenjury samen in de Minardschouwburg om aan de hand
van een slotdebat te beslissen welk boek uit de shortlist De Kleine Cervantes 2018 zou winnen.
Dit jaar bestond de shortlist uit volgende werken:
Hoe Tortot zijn vissenhart verloor - Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda (Querido)
Dromer - Saskia Maaskant (Davidsfonds)
Wat niemand ziet - Martijn Niemeijer (Leopold)
Vals nest - Beatrijs Peeters (De Eenhoorn)
Weg - Jowi Schmitz (Hoogland & Van Klaveren)
Na afloop van het debat kroonde de organisatie het boek Dromer tot winnaar van de 20ste editie
van De Kleine Cervantes. Saskia Maaskant ontving als prijs een originele tekening van
illustrator Carll Cneut.
De Kleine Cervantes is een initiatief van Cultuur Gent. Deelnemende scholen waren de
Benedictuspoort, Atheneum Wispelberg, Sint-Paulusinstituut, Don Bosco Zwijnaarde, SintBavo, HTISA, Sint-Pietersinstituut, Middenschool III, Sint-Lievenscollege en Sint-Gertrudis
Wetteren.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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