
Samen spelen en leren 
Bij elk Sesam-verhaal horen extra 
‘didactische’ tips om samen 
te spelen en te leren. Via deze 
tips kunnen ouders maar ook 
leerkrachten en voorlezers, de 
thema’s verder uitdiepen en 
bespreken met het kind of een 
groep kinderen in de bibliotheek, 
het jeugdwerk of in de klas.

De Sesam-tips stimuleren de 
voorlezer en het kind om samen 
te knutselen, te koken, te spelen of 
thema’s te bespreken.   

Sesam op tournee 
De Sesam-schrijvers en illustratoren 
komen op vraag de Sesam-
kinderboeken voorlezen of een 
workshop begeleiden in de school, in 
de bibliotheek of de jeugdbeweging. 

Roodvonk (Marijke Umans) werkte 
een wervelende voorstelling uit over 
de Sesam-verhalen. Deze Sesam-
voorstelling voegt peper en zout toe aan 
de voorleesmomenten in de bibliotheek 
of de school. 

Meer info over dit aanbod: 
www.studiosesam.be 

Bestel de kleurrijke 
Sesam-kinderboeken 
Een Sesam-boek (2 verhalen): € 9,95  
De Sesam-box (10 verhalen in 5 boeken): € 48,5 
(telkens exclusief verzendingskosten) 

Bestellen via www.studiosesam.be 
contact@studiosesam.be of +32 (0)3 248 53 38 

MAAK MEE EEN WARM VERHAAL VAN DE KLEURRIJKE SAMENLEVING 



Studio SESAM vzw wil de diversiteit 
in de samenleving zichtbaar maken, 
mensen en organisaties met elkaar 
verbinden en bruggen bouwen tussen 
verschillende gemeenschappen. 
Met de hulp van creatieve talenten 
maakt Studio Sesam van de kleurrijke 
samenleving een warm verhaal. 

BERELEKKER
(Tekst: Lies Vervloet / Illustraties: Laura Janssens)
EEN GOAL VOOR IMANE 
(Tekst: Khadija Timouzar / Illustraties: Inge Lavrijsen)
isbn 978 90 823 4550 6

WAAR IS PARLO? 
(Tekst: Hanaa Boubouh / Illustraties: Nilufar Kuhpour)
DE FANFARE 
(Tekst: Alice van de Geest / Illustraties: Sanne Thijs)
isbn 978 90 823 4551 3 

DE BROCCOLIREUS 
(Tekst: Atilla Erdem / Illustraties: Mylo Freeman)
SAFIA EN DE DROOMBELLEN 
(Tekst: Asma Ould Aissa / Illustraties: Annemarie Vermaak)
isbn 978 90 823 4552 0

DE HUISSNUIVER 
(Tekst: Atilla Erdem / Illustraties: Peggie De Sager) 
DE LOOPWEDSTRIJD 
(Tekst: Benedicte Moussa-De Greef / Illustraties: Frits van Zeventer)
isbn 978 90 823 4553 7

IK WIL NIET NAAR MAROKKO! 
(Tekst: Laïla Koubaa / Illustraties: Tinne Van den Bossche) 
OP ZOEK NAAR YORI 
(Tekst: Winny Ang / Illustraties: Fatinha Ramos)
isbn 978 90 823 4554 4 

Tien superdiverse verhalen in vijf kleurrijke kinderboeken!

Hardcover / 21 x 21 cm / full color / 56 tot 64 pagina’s 
Afzonderlijke titels of alle 5 boeken samen in een box (isbn 978 90 823 4555 1)  

Studio Sesam vzw is initiatiefnemer 
van de superdiverse Sesam-
kinderboeken, organisator van het 
Sesam-festival en biedt diensten 
aan op vlak van interculturele en 
welzijnscommunicatie. 

www.studiosesam.be 

Wat is het Sesam-project? 
SESAM is een intercultureel en 
participatief jeugdliteratuurproject 
met de steun van de Vlaamse overheid, 
de Stad Antwerpen, het Vlaams Fonds 
voor de Letteren en de Nationale Loterij. 

Het project werd opgestart met een 
participatief onderzoek. Ouders, 
voorlezers en kinderen werden 
via diepte-interviews en speelse 
methodieken intensief bevraagd over 
kinderboeken en mogelijke drempels om 
kinderboeken (voor) te lezen.
Creatieve talenten, met en zonder 
migratieachtergrond, kregen de kans 
om cultuursensitieve kinderboeken met 
herkenbare verhalen en personages 

in de wereld van nu, te schrijven en te 
illustreren. Ze lieten zich inspireren 
door het onderzoek, maar ook door de 
ontmoetingen met kinderen en ouders 
in multiculturele wijken. 

De schrijvers en illustratoren kwamen 
samen tijdens ontmoetingsdagen 
en kregen coaching door ervaren 
boekenmakers zoals Leen van den 
Berg (schrijfdocente), Mylo Freeman 
(illustrator/schrijfster) Steve Michiels 
(illustrator) en Chris Sterkens  
(Nik-nak, meertalige kinderboeken). 
Eindredacteurs maakten de teksten 
toegankelijk voor zowel lezers in België 
als Nederland. 


