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Wie of wat is HUMBLE
 
De naam is Humble, meneer Humble voor kinderen.                        
Meneer Humble staat voor liefdevolle eenvoud. Liefdevol omdat alles 
draait om de onvoorwaardelijke liefde, en eenvoud omdat de betekenis 
van dingen ligt in de kern, de basis, los van alle onzin waar we ons mee 
omhullen. 

Hij gelooft in de onvoorwaardelijke liefde tegen alle cynisme in. Meneer 
Humble vindt dat het gemakkelijk is om ongelukkig te zijn. Kiezen om 
gelukkig te zijn, dát vraagt  kracht van je. Juist in deze tijd van oorlogen, 
misbruik, onrecht, noem maar op. Het is gemakkelijk om te verdwalen en 
je af te draaien van de onvoorwaardelijke liefde.

Humble kent de pijn, de wanhoop. Hij kent de waanzin van alledag. Hij wil 
je bij de hand nemen en  laten voelen en zien dat de liefde niet is 
verdwenen. Hij heeft de antwoorden niet op alle ellende, maar samen 
kunnen we de vragen stellen die ons op weg helpen, op weg naar het 
delen van het licht en de onvoorwaardelijke liefde.
 
Eenvoudig gezegd: Meneer Humble wil de wereld graag een beetje 
mooier maken en dat doet hij door middel van positieve verhalen en 
grappige, vaak lieve en eenvoudige tekeningen.

In augustus 2016 hield Saskia Aïcha Angenent bij Zinexprez te Hilversum, 
de lezing: Humble, van schets tot manuscript. Hierin vertelde zij over 
de ontwikkeling van de eerste schetsen en teksten tot en met de uitgave 
van de verhalenbundel over Meneer Humble. 
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Meneer Humble 

De verhalen van meneer Humble zijn kleine liefdevolle 
verhalen, met vrolijke tekeningen, die je laten glimlachen. De 
verhalen, die je in je hart raken, gaan over alledaagse dingen.

'Humble' is een Engels woord voor bescheidenheid, eenvoud, 
soberheid.

Meneer Humble vindt dat LIEFDE het allerbelangrijkste is in het 
leven. Hij is gevoelig en wordt verdrietig wanneer mensen ruzie 
hebben, of ziek zijn. Hij is een lieve man, is het eigenlijk wel 
een man of is het een poppetje, met een vrolijke lach en 
grappige rode wangen.                                                             
Hij wil graag de wereld een beetje mooier maken. Iedereen die 
hem kent gaat vanzelf van hem houden, en andersom houdt hij 
ook van iedereen. Waarom ook niet, als je het goed bekijkt zijn 
we allemaal familie van elkaar.

Meneer Humble is geschikt voor kinderen van alle leeftijden 
door de verschillende lagen van de verhalen. Ook blijken 
mensen met lichte dementie erg van meneer Humble te 
houden. Ze zijn geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan 
fijne positieve verhalen. Leuk om voor te lezen en leuk om zelf 
te lezen. Het doel van de verhalen en tekeningen, is om je te 
laten glimlachen en je met een blij gevoel achter te laten.
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Testimonials over HUMBLE 

'Haha,  Ik hou  van Humble, hij maakt me vrolijk. '  
Mevrouw M., vrouw met  lichte dementie

'Humble is een nederig, bescheiden figuurtje dat liefdevol 
klopt op de poorten van je hart en voor je het weet doe je 

de deur al open. Hij komt rechtstreeks binnen wandelen 
zonder omweg, oordelen of werelds gedoe. Humble is 

kinderlijk eenvoudig en daardoor zo oprecht aanraakbaar. 
Saskia, de geestelijke moeder van Humble laat hem (of is 
                  het een haar, of beide) spreken via haar hart. ' 

       Gerard S., coach/ trainer

                                     “Het lijkt wel op De kleine Prins,’ 
                 Middelbaar  scholier  

'Het lezen van de verhalen heeft een heel positief gevoel 
achter gelaten, er worden 'zware' problemen aangetipt en 

toch word je door deze verhalen met beide benen op de 
grond gezet en zet het je aan het denken wat echt 

belangrijk is in het leven. Heel inspirerend en toegankelijk 
geschreven.'           Anouk K. , Moderne Hippies 

                       'De kleurplaten zijn leuk! Voor jong en oud.' 
             Fanny van O., ingenieur 

'Dit boek leent zich uitstekend voor het bespreken van 
emoties en gevoelens. Kenmerkend is ook de overlapping 
tussen fantasie en realiteit in dit boek. Leuk geschreven.'   

               Soumia C. , moeder van drie kinderen

     'Ja, haha, ja, is leuk. Leuke kleuren. Ja, ja, dat is leuk, 
                                             haha. Heb jij dat gemaakt?' 

Marco D., man met lichte dementie

    'Ik vind de verhalenbundel van meneer Humble zo 
leuk. Ik kan leren hoe het is om later groot te zijn.' 

Thijmen, 5 jaar.
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