
Nieuwe avonturen van 
meneer Humble

April 2017 is Meneer Humble een feit. Het boek wordt 
uitgegeven door Droomvallei uitgeverij, de uitgever met 
de mooie, fijne boeken. Wat een feest. Ze gelooft in 
meneer Humble.

Ik heb de smaak te pakken en binnen het jaar liggen er 
nieuwe verhalen rond meneer Humble en zijn kat Mekjo, 
bij Esther van der Ham van Droomvallei uitgeverij op 
tafel. En dan begint het pas echt!

Zoals gebruikelijk met manuscripten komt de tekst verschillende 
keren  terug met de mededeling dat het beter moet kunnen. Ik 
herschrijf  en herschrijf, ik roep zelfs de hulp in van een corrector, 
en weer komt alles terug. Een spannende tijd volgt: Komt  het 
tweede deel er of niet. Plotseling ontvang ik het bericht: Het boek 
wordt al opgemaakt. Yeahhh, helemaal blij. 

Het boek Nieuwe avonturen van meneer Humble is een feit. 
Precies twee jaar later, april 2019 verschijnt het nieuwe boek over 
meneer Humble en Mekjo.



HOUDEN VAN MENEER HUMBLE
Meneer Humble laat op laagdrempelige wijze zien
hoe de wereld in elkaar hoort te steken. Martijn

Meneer Humble is hoopgevend, leuk voor kinderen en volwassenen,
verzachtend in een vaak harde wereld, diepgaande levenslessen in 
een lichte verpakking. Sabine

Wat mij betreft is dit Meneer Humble een belangrijke toevoeging voor
kinderen en volwassenen die een positieve boost kunnen gebruiken.
De auteur heeft met Meneer Humble een sterk, klein en praktisch boekje
weten te schrijven dat eigenlijk bij elk kind in de boekenkast moet staan. 
Het straalt zoveel kracht en energie uit.  Onlybyme/ Antoinette



Nieuwe avonturen van meneer Humble &
Meneer Humble 

Boeken Nederlands 14,95
Boeken Engels 10.00
KleurMeBoekje 4,95
Doek 20x20 Mr. Humble divers 10,00
Houten beeldje 12,50

Boeklegger/ folder gratis
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