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Linde Spenkelink (winnares) 

Linde trekt de lezer meteen het verhaal in met de bloedstollende eerste regels. Deze spanning weet 

de talentvolle schrijfster ook in de rest van het verhaal vast te houden. Haar beeldende manier van 

schrijven en pakkende dialogen tussen de personages zorgen daar ook zeker voor: je ziet dat wat je 

leest meteen voor je. 

Ook het thema is goed in het verhaal verwerkt. Een mooier einde dan het vieren van wereldvrede en 

een engel die voor het raam verschijnt, kunnen wij ons in deze kerstperiode niet wensen en daarom 

is Linde de winnaar van de verhalenwedstrijd. 

Lieloe Schurink en Jasmijn Esser (genomineerd) 

Lieloe en Jasmijn schreven een heel verrassend verhaal. Waar in alle andere verhalen de personages 

overleggen wat ze met de munten gaan doen, eist hier één persoon de munten op en doet hele 

zelfzuchtige wensen. Dat pakt helemaal verkeerd uit. 

De twee schrijfsters laten zien dat ondanks dat iemand fouten maakt, het toch nog goed kan komen. 

Dat je naasten je kunnen vergeven en ervoor kunnen zorgen dat je op het goede pad komt. Een fijne 

(kerst)gedachte! 

Jimmy Luesink, Sil van de Graaf en Gijs van den Berg (genomineerd) 

Erg sterk aan dit verhaal is dat zowel geloof, hoop en liefde aan bod komen. Ook spelen alle 

personages een rol in het geheel, erg knap. Er zit een mooie opbouw in het verhaal van deze drie 

schrijvers. 

Rond de kerstdagen worden de drie wensen die horen bij de munten uitgesproken. Ongeveer een 

maand later gaan de personages ook uitzoeken of de wensen uit zijn gekomen. De personages gaan 

naar Jemen om erachter te komen of ook daar vrede is door hun wens. Daarmee laten Jimmy, Sil en 

Gijs zien wat het leuke is aan het vertellen van verhalen: je kunt fantasie en werkelijkheid met elkaar 

vermengen. 


