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Inleiding door Ingrid Tiggelovend  

op het Sesam-festival van maandag 9 maart in De Roma  

 

"Mama, woont Jordan in een hutje?"  

"Neen, Jordan woont in de Antwerpse wijk Luchtbal."  

"Heeft hij dan ooit in een hutje gewoond?"  

Neen, Jordan is hier geboren en heeft hier altijd gewoond.  

Dit gesprek speelde zich af in 

bed, in 2011, toen ik mijn 

dochtertje een kinderboek 

met als titel "Hier woon ik en 

jij" voorlas.  

Ik ben Ingrid Tiggelovend, 

ondertussen moeder van een 

prille tiener en bezieler van 

het Sesam-project.  

Rond die periode leerde ik ook Nilu Kuhpour kennen. Ze is van 

Perzische afkomst en woonde in 2011 nog niet zo lang in België. Nilu 

studeerde grafische vormgeving en zocht naar een stageplaats. 

Echter, ze vond er geen. Op de valreep kwam ze bij Verbal Vision, nu 

Studio Sesam terecht voor haar stageopdracht. Haar droom was, 

vertelde ze me, een kinderboek te illustreren.  

Het verhaal van de Antwerpse Jordan die in een hut gewoond zou 

hebben en Nilu die geen stageplaats vond, brachten me op het idee 

om een kinderboekenproject uit te werken. Een project waarin 

kwetsbare kinderen een positieve en herkenbare hoofdrol kunnen 

spelen en waar we talentvolle schrijvers en illustratoren een kans 

zouden bieden om hun portfolio uit te bouwen. Het Sesam-project 

was geboren en we trokken eerst op onderzoek ...  
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In juni 2013 organiseerden we een eerste studiedag 'Is Sneeuwwitje 

op Ali Baba'. We brachten verslag uit van de vele interviews met 

kinderen, ouders en voorlezers. De resultaten van dit vooronderzoek 

versterkte ons idee dat er nood is aan kinderboeken die een correcte 

weerspiegeling van de samenleving zijn. Ali Baba en Sneeuwwitje 

moesten elkaar zien te vinden in kinderverhalen.  

En nu, meer dan drie jaar later staan we hier, met zoveel mensen 

samen, op het  feest van het superdiverse kinderboek. En we zijn 

daar erg blij mee. Van harte welkom.  

Vandaag stellen de Sesam-schrijvers en illustratoren met gepaste 

trots hun Sesam-kinderboek voor. Het is het resultaat van een 

intensief proces met de steun van tal van mensen en organisaties. 

Vele deuren gingen open voor het Sesam-project.  

En in stille momenten vroeg ik me af wel eens af hoe dat kwam. En 

misschien is het wel omdat het Sesam-verhaal meer is dan het maken 

van een kinderboekje. Het Sesam-verhaal gaat ook over de toekomst 

van onze kinderen in de toch wel onrustige wereld, en over het 

wereldbeeld dat wij hen als volwassenen willen meegeven. Het gaat 

over het positief in beeld brengen van groepen die nu al te vaak te 

maken hebben met racisme en discriminatie.  

En het Sesam-verhaal is ook een sterk voorbeeld van hoe een groep 

van 20 schrijvers, illustratoren en vormgevers, mannen en vrouwen, 

jong en oud, vaders, moeders of zonder kinderen, 

Nederlandssprekend of niet, hetero of homo, met of zonder geloof, 

diploma of niet, erin geslaagd zijn om samen te werken en via 

superdiverse verhalen een steentje in de rivier te verleggen.  
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