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Intercultureel participatieproject krijgt vleugels

Als je aan een Vlaams kind van Marokkaanse origine vraagt een verhaal 
te verzinnen, zou je wel eens verbaasd kunnen staan over het resultaat. 
Het hoofdpersonage in het verhaal zal niet Fatima, Fouad of Mohammed 
heten, maar Jan, Klaas of Lotte. Dat ontdekte VerbalVision Vzw tijdens het 
vooronderzoek van SESAM. Dit interculturele participatieproject wil het 
(voor)lezen en uitgeven van ‘superdiverse’ kinderboeken stimuleren. 

Door Julie Putseys

J
e kunt er niet omheen: het aan-
bod jeugdboeken in Vlaanderen 
heeft een wel erg blank gezicht. 
Misschien ook logisch dat kinde-

ren met een niet-Vlaamse achtergrond 
toch met op en top Vlaamse verhaal-
tjes op de proppen komen. Blijkbaar 
vindt de uitgeverswereld het niet zo 
interessant om cultureel en sociaal 
diverse kinderboeken op de markt te 
brengen. Daarbij komen het meren-
deel van gepubliceerde schrijvers uit 
de middenklasse. Ze halen hun mos-
terd uit hun directe omgeving en die is 
meestal niet zo divers. Het resultaat? 
De literatuur is allesbehalve een spie-

gel van de samenleving. “Hoogstens 
een handspiegeltje waar schrijvers 
zichzelf in bewonderen”, spotte Fikry 
El Azzouzi op de studie- en debatna-
middag van SESAM. El Azzouzi is een 
Marokkaans-Belgisch schrijver die in 
2010 debuteerde met de roman Het 
Schapenfeest en publiceerde onlangs 
Drarrie in de nacht.

SESAM wil aantonen dat meer diversi-
teit in boeken een grote maatschappe-
lijke meerwaarde met zich meedraagt. 
Dat het cruciaal is dat boeken aan-
sluiten bij de leefwereld van de lezers. 
Ingrid Tiggelovend, het brein achter 

SESAM, was verontwaar-
digd door de resultaten 
van het vooronderzoek 
in Vlaamse klassen. “Het 
trof me dat de kinderen 
lachten wanneer er spra-
ke was van een zwarte 
prinses”, vertelde ze. “Het 

lijkt ons aangewezen om in kinderboe-
ken een correcte weerspiegeling van 
de samenleving te tonen. Als de eigen 
leefwereld op een positieve manier in 
beeld komt, versterkt dat het gevoel 
van eigenwaarde van ieder kind.” Kin-
derboeken horen voor alle kinderen te 
zijn.” Op dit moment stelt men vast dat 
er nog steeds een kloof in geletterd-
heid is tussen kinderen mét en zonder 
migratieachtergrond. Door meer di-
versiteit in kinderboeken te brengen, 
zou dat ongetwijfeld veranderen. Ook 
voor kinderen zonder migratieachter-
grond, zijn diverse boeken waardevol. 
Als ze meer over andere culturen lezen, 
kunnen ze zich beter verplaatsen in de 
ander.

Het project bracht cultureel diverse 
schrijvers en illustrators samen en 
coachte hen voor een periode van twee 
jaar. Samen namen ze deel aan een uit-
gebreid vooronderzoek. Ze luisterden 

Ingrid Tiggelovend (SESAM):
“Het trof me dat de kinderen 
lachten wanneer er sprake 
was van een zwarte prinses”
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naar de verhalen, bekommernissen 
en voorkeuren in multiculturele klas-
sen en kwetsbare wijken. Het creatief 
talent werd opgedeeld in duo’s die elk 
samen aan een superdivers kinderboek 
werkte. De resulterende boeken wor-
den gepresenteerd op het SESAM-fes-
tival van 9 maart 2015.

Ik wil niet naar Marokko
Laïla Koubaa en Tinne Van den Bossche

Laïla Koubaa en Tinne Van den Bossche 
vormen één van SESAM’s creatieve 
duo’s. Ze zijn het bonkende hart achter 
Ik wil niet naar Marokko, een boekje 
dat het thema van de vervreemding 
aankaart. “Het verhaal gaat over een 
jongetje genaamd Omar die jaarlijks 
op terugreis gaat naar Marokko om 
zijn familie te bezoeken. Maar hij vindt 
dat eigenlijk niet zo leuk. Hij zou liever 
thuis blijven om met z’n beste vriend 
Jef te spelen”, legde het duo uit. Laï-
la kwam op het idee door haar eigen 
ervaringen als Tunesisch-Belgische. 
“Van m’n 7e tot mijn 22e ging ik elk 
jaar twee maanden naar Tunesië. Het 
was fantastisch om m’n familie terug 
te zien, om met m’n nichtje en neefje 
elke dag naar de zee te gaan. Maar twee 
maanden is natuurlijk een lange perio-
de. Als ik terugkwam was er heel veel 

gebeurd waar ik ‘t fijne niet van wist. Ik 
had het gevoel dat ik twee maanden uit 
een bepaalde geschiedenis was getrok-
ken. Daarna moest ik de puzzelstukjes 
terug bijeen zoeken.” 

Tinne en Laïla ontdekten dat het thema 
van vervreemding erg herkenbaar was, 
voor zowel kinderen als volwassenen. 
“Bij volwassenen gaat de reïntegratie 
na zo’n familiebezoek misschien nog 
trager dan bij kinderen”, vertelde Laïla.  
“Sommige mensen voelen de vervreem-
ding heel fel en voelen zich in geen en-
kel land meer thuis. Het valt hen dan te 
zwaar om telkens terug te keren. Maar 
de reden dat mensen stoppen met het 
jaarlijkse familiebezoek kan ook finan-
cieel zijn. Deze spanning wou ik weer-
geven in het figuur van ‘Tante Zina’ die 
al vijf jaar niet meer terugkeerde naar 
Marokko. Volgens haarzelf omdat ze 
het te druk heeft, maar de echte re-
den laten we over aan de fantasie van 
de lezers.” Voor zowel Laïla als Tinne 
gaat het inleven in de wereld van kin-

deren bijna automatisch. “Ik ben voor 
een stuk zelf nog kind”,  grapte Tinne. 
Laïla heeft zelf twee jonge kindjes met 
schrijver Bart Koubaa. Toch leerden 
beiden tijdens het project nog heel 
veel bij over de voorkeuren van jonge 
koters. Zo ontdekte Laïla dat de jeugd 
enorm veel belang hecht aan humor in 
de verhaallijn. “Ik vind humor ook heel 
belangrijk, want naast plezier brengen, 
kan het ons binden”, getuigde Laïla. 
Wat Tinne voornamelijk opviel was de 
ruimdenkendheid van kinderen. “Kin-
deren hebben een hele grote openheid 
tegenover diversiteit. Dat vind ik zo 
mooi aan hen. Dat zouden we moeten 
behouden”, pleitte ze.

Beide creatieve talenten werkten al 
voordien rond het thema van diversi-
teit. Het ligt hen nauw aan het hart. 
Tinne was eerder betrokken in een 
project over kinderen met holebi-ou-
ders. Laïla debuteerde met het jeugd-
boek Azizi en de kleine blauwe vogel, 
een parabel over hebzucht en hoop dat 
refereert aan de Jasmijnrevolutie in 
Tunesië. “Ik vind het enorm belangrijk 
dat alle kinderen kunnen dromen en 
zich herkennen in verhalen. Boeken en 
pennen zijn onze krachtigste wapens, 
zoals Malala Yousafzai het zo mooi 
verwoordde. Door elkaar verhalen te 
vertellen en naar elkaar te luisteren, 
begrijpen we elkaar beter. Het SE-
SAM-project wil een wij-gevoel creë-
ren, wil vermijden dat men steeds over 
‘wij-zij’ spreekt. Dergelijke projecten 
zijn enorm belangrijk om de integratie 
te doen slagen”, aldus Laïla.

Laïla Koubaa:
“Ik vind het enorm belangrijk dat alle 

kinderen kunnen dromen en zich 
herkennen in verhalen. Boeken en pennen 

zijn onze krachtigste wapens”

Ik wil niet naar Marokko
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Safia en de droombellen
Asma Ould Aissa en Annemarie Vermaak

Van alle SESAM-verhalen spreekt het 
concept achter Safia en de droombel-
len van AsmaOuldAissa en Annemarie 
Vermaak het meest tot de verbeelding. 
“Het verhaal gaat over een Marok-
kaans meisje, Safia, dat na het eten van 
een zoete briouette [een Marokkaans 
bladerdeeggebakje] dromen kan doen 
uitkomen”, vertelde illustratrice An-
nemarie. Safia en de droombellen gaat 
in wezen over vriendschap, samenwer-
king en onbaatzuchtigheid.

Asma schreef, Annemarie tekende. De 
twee hadden al snel een goede klik. 
“Het is heel fijn hoe wij elkaar aanvul-
len en uitdagen het verhaal zo goed 
mogelijk neer te zetten. Ik heb het ge-
voel dat het ‘ons’ verhaal is. Ik ben erg 
blij met onze samenwerking. Naast het 
feit dat Asma heerlijk schrijft, heeft 
ze een sprankelende en positieve per-
soonlijkheid”, getuigde Annemarie. 
Ook Asma liet liet zich enthousiast uit 
over Annemarie, en niet alleen over 
haar “met schwung en zelfs wat ondeu-
gende” illustratiestijl. “Annemarie is 
spontaan, ze is niet het type illustrator 
dat wacht op een verhaal en dan begint 
te schetsen. Ze denkt voortdurend mee 

na en geeft suggesties en ideeën.” Dat 
er meer diversiteit in kinderboeken 
hoort te zijn, vinden Asma en Anne-
marie vanzelfsprekend. Is dat niet lo-
gisch als er maar negen procent van de 
wereld blank is, stelde Annemarie de 
vraag? Asma spiegelde het hoofdper-
sonage aan haar eigen ervaringen als 
Marokkaans-Belgische met Berberse 
roots. Uiteraard hoopt ze wel dat alle 
kinderen, van welke origine ook, zich 
kunnen identificeren met Safia. 

Salim, Sabah en de huissnuiver 
en De broccolireus 

Atilla Erdem, Mylo Freeman en Peggie 
De Sager

Atilla Erdem was al thuis in het onder-
werp ‘jeugd en diversiteit’ voordat hij 
aan SESAM deelnam. Eerder schreef 
hij het jeugdboek Maankinderen dat 
vertelt over de typische ervaringen van 
Vlaamse kinderen van Turkse komaf. 
In het kader van SESAM nam hij twee 
boeken voor zijn rekening: Salim, Sa-
bah en de huissnuiver en De broccoli-
reus. Salim, Sabah en de Huissnuiver, 
met illustraties van Peggie De Sager, 
gaat over een eenzame man die op zoek 
gaat naar gezelligheid. “Ik heb ooit eens 
een dakloze gezien die onder een brug 
leefde, maar zijn plekje toch gezellig 
had ingericht. Met grote kartonnen 
dozen, een tapijtje, een kaarsje, een de-
kentje, wat hapjes, een fles wijn… Dat 
was heel inspirerend voor mij.”

De verhalen van schoolkinderen uit 
multiculturele klassen vormden de 
basis van De broccolireus. Dit boek 
gaat over een reus die enkel broccoli 
eet en tijdens een schooltripje de juf-
fen ontvoert. De schoolkinderen moe-
ten vervolgens verhalen vertellen om 
de juffen vrij te krijgen. De Neder-
lands-Amerikaanse Mylo Freeman die 
rond het personage Arabella, een zwart 
prinsesje, een succesvolle boekenreeks 
leven in blies, verzorgde de illustraties.

Salim, Sabah en de 
huissnuiver en De 
broccolireus

Safia en de droombellen
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Het is geen toeval dat beide boekjes over 
eenzaamheid gaan, verklapte Atilla. “Mijn 
werk als psychotherapeut beïnvloedt mijn 
leven op heel wat gebieden, ook in het 
schrijven. Ik zie en hoor heel wat cliënten 
die zich eenzaam voelen. Ook ik kan me 
soms heel eenzaam voelen.” Atilla vindt 
diversiteit in kinder- en jeugdboeken heel 
belangrijk omdat elk kind leuke kijk- en 
leeservaringen hoort op te doen. “Er is een 
grote groep kinderen en ouders die we met 
‘gewone boeken’ niet kunnen bereiken. Er 
zijn nog steeds gezinnen waar niet gele-
zen wordt, waar ouders voor hun kinderen 
geen verhalen voorlezen voor het slapen-
gaan. Als ik zie hoe mijn zoontje er zo van 
kan genieten, vind ik dat triest. Het is de 
plicht van elke ouder om samen met je kind 
de boekenwereld te verkennen.”
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SESAM-FESTIVAL
Ontdek alle SESAM-kinderboeken, -auteurs en -illustrators op het SESAM-festival in de 

Roma op 9 maart 2015. De SESAM-kinderboeken (Vanaf maart te koop op de website, 

www.sesamopenu.be) worden voorgesteld op het SESAM-festival. In de voormiddag 

vinden er zestien workshops plaats over het superdiverse kinderboek.

PRAKTISCH:  
 Organisator: Studio Sesam  
Workshops door o.m. Malikka Bouaissa (Al.arte.magazine), Stijn 
Callewaert (Vlaamse Gemeenschapscommissie), Eva de Vos (Stich-
ting Lezen) en Marijke Lambrechts (De Boekenkaravaan), Barbara 
Van den Eynde (Creatief Schrijven). 
Datum: 9 maart 2015 
Inschrijven: op de website van SESAM 
Prijs: 45 euro, inclusief lunch en namiddagvoorstelling  
Locatie: Borgerhout: De Roma, ’t Werkhuys, De Keerpunt en het 
Districtshuis Borgerhout


