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DE JONGEN, DE MOL, DE VOS EN HET PAARD
Charlie Mackesy

KokBoekencentrum, 2020
20,00 euro

“Wat wil jij worden als je 
groot bent?” vroeg de mol. 
“Lief”, zei de jongen.

Charlie Mackesy is een instagram-fenomeen met bijna 450.000 volgers. 
De Engelsman is cartoonist en boekillustrator en woonde over de hele 
wereld. Zijn schetsen en teksten voor ‘De jongen, de mol, de vos en het 
paard’ trokken breed de aandacht en het boek werd met succes in vele 
landen uitgebracht.

Dit boek is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de 
poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap 
tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen 
leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. 

De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is 
prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij 
komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.

zaterdag 25 juli

vakantie is …
… een goed boek lezen

verdiepen - verbreden - inspireren

goed boek

De jongen ontmoet een mol. 
Ze kijken uit over een vlakte waar-
bij de jongen vraagt wat er daar-
ginds is te zien. De mol zegt: “Dat 
is de wildernis. Wees er niet bang 
voor.” 
Om op de volgende bladzijde te 
vervolgen met: 
“Stel je toch voor hoe wij zouden 
zijn als we minder bang waren.”
 
U kan dit boek inkijken in Zoek-
punt vanaf zaterdag 25 juli. En het 
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 
1 augustus kan u het inkijkexem-
plaar ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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