
It petear by de dokter yn it sikehûs is 
foar in protte minsken spannend. Foaral 
wannear’t je ûnwis binne en emoasjes 
in rol spylje is it nei ôfrin sykjen nei wat 
der ek mar sein is. It Ljouwerter bedriuw 
Indiveo ûntwikkelet foar ûnder oare de 
Fryske sikehûzen pasjinte-ynformaasje 
yn de foarm fan animaasjes dy’t de pasjint 
per e-mail tastjoerd krijt. Pasjinten krije 
de ynformaasje stap-foar-stap útlein yn 
byld en gelûd. 

De Afûk wurket mei Indiveo oan in Fryske 
voice-over foar in grut tal animaasjes 
dy’t yn alle Fryske sikehûzen beskikber 
komme. ‘In emotionele situaties valt men 
graag terug op de moedertaal’ ljochtet  
Ralph Koppers, ien fan de inisjatyf nimmers 
fan Indiveo en longdokter yn it MCL, ta, 
‘het was dus een logische stap om een 
Friese versie te ontwikkelen. Mensen  

Minym  
ferweech 
– Minieme 
gebaren 
Peter van Lier
Afûk
€ 22,504

www.afuk.frl

Foar dizze en oare boeken, sjoch op 
websjop.afuk.frl 

Noarder-
leech 

Evert Wilstra &  
Jochum Rijpma
Afûk
€ 17,50
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Yn de rin fan de jierren hat fotograaf 
Evert Wilstra prachtige foto’s makke 
fan it Noarderleech. Jochum Rijpma lit 
ús fia de taal de leechte, it moaie ljocht 
en it nachtlik tsjuster fan it bysûndere 
natuergebiet fiele.
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Wêrom al dy drokte oer bijen? Wat 
dogge se de hiele dei? Wêrom binne 
bijen belangryk? Untdek mei dit boek 
wêrom’t bijen ús help nedich hawwe 
en watsto dwaan kinst.

It Bijeboek 
 
Charlotte Milner
Afûk
€ 15,-

De ynfaller
 
Koos Tiemersma
Het Nieuwe Kanaal
€ 19,95  2

Yn dizze nijste roman fan Koos Tie-
mersma wurdt ferslach dien fan in 
syktocht troch it labyrint fan it libben, 
in boek fol ûngemak, mei in slot 
dat lang om let de útwei biedt dêr’t 
haadrolspiler Marcus om socht.

Boeketip 5 

Under lieding fan pake Pipermûs 
traine Sipke en syn freontsjes foar in 
fierljepwedstriid. Hotske Hazze is in 
natuertalint, mar Oaljefant hat der 
wat mear muoite mei. Gelokkich is 
Sipke der om him te helpen! In Frysk-
Nederlânsk Gouden Boekje.

Sipke leart 
fierljeppen
Lida Dykstra
Rubinstein/Afûk
€ 8,99  

In nij Europeesk projekt foar 
de promoasje fan literatuer  
yn minderheidstalen
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IEPENINGSTIDEN
Moandei
13.00 - 17.30 oere
Tiisdei o/m freed 
09.30 - 17.30 oere 
Sneon 
10.30 - 17.00 oere

Oant sjen yn ús winkel!

  /stichtingafuk
   /StichtingAfuk          

Boeken fan Fryslân en Leeuwarden City 
of Literature binne sûnt dizze simmer 
partner yn in nij Europeesk projekt:  
LIT-UP. It doel? Ta nije strategyen 
komme om literatuer yn 
minderheidstalen en lytse talen yn 
Europa better foar it fuotljocht te krijen 
op de nasjonale en ynternasjonale 
merk. De oare partners yn it projekt 
komme út Kataloanje, Baskelân, 
Galisië, Servië, Slovenië en Korsika.

“It projekt rjochtet har op útjouwerijen, 
skriuwers en boekpromoasje-
organisaasjes en stimulearret 
gearwurking, kennisútwikseling 
en profesjonalisearring tusken 
de dielnimmende regio’s en de 
ferskillende beropsgroepen.” fertelt 
Mirjam Vellinga.

“Konkreet wurde der troch de 
ferskillende partners workshops en 
trainingen organisearre, bygelyks 
op it mêd fan boekpromoasje, 
bûtenlânske rjochten en it bouwen fan 
in netwurk. Dêrneist wurde der literêre 
eveneminten organisearre om alle 
partijen mei-inoar yn kontakt te bringen 
en om sjen te litten wat literatuer yn 
lytse talen allegear te bieden hat.  
Sa kinne wy in soad faninoar leare!”

It projekt, dat rinne sil oant begjin 
2025, sit no noch yn de opstartfaze. 
Doel is om de earste workshops dit 
neijier te hâlden yn Valencia tidens it 
Placa del Llibre-boekfestival.

LIT-UP is in projekt útfierd binnen de 
Culture Strand Piorities 2021 fan de 
Europeeske oprop CREA-CULT-2021-
COOP-2 – European Cooperation 
projects (medium scale). In Europeesk 
programma op it mêd fan kulturele 
aktiviteiten en netwurken.Ben je in Fryslân komen wonen en 

wil je de taal leren verstaan? Of wil je 
bijvoorbeeld voor je werk Fries kunnen 
spreken? Is ferstean en praten gjin 
probleem mar wolst (better) Frysk 
skriuwen leare? Skriuw dy dan no 
yn foar ien fan ús kursussen Frysk 
en set nei de simmer útein. Want 
de Afûk fersoarget kursussen Frysk 
foar elkenien dy’t it Frysk ferstean, 
lêze, prate of skriuwe wol op ferskate 
plakken troch hiel Fryslân en dus ek 
altyd op in lokaasje by dy yn ’e buert. 
Foar mear ynformaasje, mooglikheden 
en oanmelden sjochst op  
kursus.afuk.frl

Peter van Lier studearre filosofy en 
ûntwikkele him dêrnei as dichter en 
essayist. It lânskip om him hinne 
beynfloedet syn gedichten yn dizze 
samling fersen út sân fan syn bondels. 
Elske Schotanus sette de gedichten 
oer yn it Frysk.

LIT-UP

De earste kear doe’t ik ús soan Jilles 
(4) dit boek foarlies, snapte ik de klû 
net hielendal. Mar de twadde kear hie ik 
’m yn ’e gaten. Do moatst gewoan hiel 
goed nei de plaatsjes sjen! No fynt hy ’m 
fantastysk! (En ik ék!)

It boek hat sels in sulveren griffel krigen. 
In echte oanrieder foar beukers!

Dieuwke van der Meer út Winsum

Kom út dy kraan

 
Mei it ek yn it Frysk?

begrijpen de informatie in de eigen taal 
beter en het is, op een of andere manier, 
minder bedreigend.’ 

Fan ’e hjerst ôf krije pasjinten yn de Fryske 
sikehûzen op in oantal ôfdielingen de 
pasjinte-ynformaasje yn sawol it Frysk as 
it Nederlânsk oanbean. Neist de pasjinte- 
ynformaasje sil der yn dy perioade ek 
omtinken jûn wurde oan it belang fan it 
brûken fan de eigen taal yn de sikehûzen.  
Douwkje Douma, projektkoördinator 
Frysk yn ’e soarch by de Afûk ljochtet 
ta: ‘It brûken fan de eigen taal soarget 
foar mear fertrouwen en ferbining tusken 
soarch freger en soarchferliener. Dêrom 
komme wy mei in oantal aksjes en oanbod 
spesjaal foar de soarchferlieners yn de 
Fryske sikehûzen.’    

friesindezorg.frl

In kursus 
Frysk?  
Jawis!
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