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UITNODIGING  

Publieksgesprek over kleurrijke 

kinderboeken in bieb Rotterdam, 27/06 

 

Ga je mee in gesprek met o.a. Mylo 

Freeman en de auteurs van Sesam en 

nik-nak over het belang van 

herkenbare kinderboeken, al dan niet 

meertalig en gecreëerd door auteurs 

van de eigen gemeenschap? 

Op woensdag 27/06 van 16u15 tot 

17u45 in de Desideriuszaal, Centrale 

Bibliotheek Rotterdam, toegang gratis.  

 

Programma  

> Welkom door  Paul Adels, manager unit Markt- en Productontwikkeling, 

Bibliotheek Rotterdam 

> Studio Sesam (Ingrid Tiggelovend) stelt het succesvolle jeugdliteratuurproject 

Sesam 2.0 voor. De nieuwe auteurs Khadija Timouzar, Haryanti Frateur, Sari Mar, 

Ilse Hermans, Tewatha Muller, Humeyra Cetinel en Azmi Latif stellen zich voor.  

> nik-nak (Chris Sterkens) vertelt meer over de uitgave van meertalige 

kinderboeken in Vlaanderen en de aandacht voor 

meertaligheid.   

> Mylo Freeman heeft een 50-tal prentenboeken op 

haar naam staan waaronder ook haar reeks over het 

donkere prinsesje Arabella. Ze vertelt meer over 

haar drijfveren. 

De auteurs gaan in gesprek met het publiek.  

Wat is het actuele belang van cultuur- en sociale 

sensitieve kinderboeken? Wat is de meerwaarde van 
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voorlezen in de thuistaal van het kind? Wat is de waarde van auteurs met een 

migratieachtergrond? 

Het appel van Studio Sesam, nik-nak & Mylo Freeman voor meer diversiteit sluit 

ook aan bij een internationale tendens naar meer kleur in de boekenwereld. Deze 

beweging vat zich samen in 2 hashtags: #weneeddiversebooks  en #ownstories. 

Deelnemers kunnen op voorhand hun vragen of een stelling aan de 

organisatoren bezorgen. Ellen Welschen, jeugdspecialist bieb Rotterdam, Zo-ook 

en ZebraWelzijn nemen ook deel aan het gesprek.  

****** 
 
 
We nodigen graag uit : pers, boekensector, onderwijs, jeugdwerk, zelforganisaties, 
welzijnswerk,  inburgering, kinderopvang...  en iedereen die begaan is met 
kinderboeken, taal-  en leesbevordering. 
 

 

Wil je dit publieksgesprek bijwonen en in gesprek gaan met de auteurs en 

partners uit de boeken- en voorleeswereld in Rotterdam? Dat kan. Vanaf 

donderdag 24 mei kan je gratis inschrijven via deze link of stuur ons een mailtje 

contact@studiosesam.be.  Je kan je vragen of een stelling op voorhand doorgeven.  

Lees ook meer op www.studiosesam.be.  

Van 14u tot 16u lezen Mylo Freeman en de auteurs van Studio Sesam en nik-nak 

op woensdagmiddag 27 juni wel tien kleurrijke prentenboeken voor. Kinderen, 

ouders, voorlezers en andere professionals zijn uitgenodigd vanaf 14.00 in de 

Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Vrije toegang.  

 

Waar is de Centrale Bibliotheek van Rotterdam? Klik hier 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/ytqL3SDi4pW6Xtw42
file:///C:/Users/gebruiker/Documents/ASESAM2/Rotterdam/contact@studiosesam.be
file:///C:/Users/gebruiker/Documents/ASESAM2/Rotterdam/www.studiosesam.be
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/images/Verhuur/Routebeschrijving_Bibliotheek_Rotterdam.pdf
https://www.studiosesam.be/wp-content/uploads/bibliotheel_rotterdam01.jpg
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WIE IS WIE?  

Mylo Freeman is van Nederlands-Amerikaanse afkomst en groeide op in 
Den Haag. In Amsterdam doorliep ze de Rietveldacademie richting 
illustratie. Haar eerste prentenboekje 'Potje!' ontving de Kiekenboekprijs. 
Inmiddels heeft Mylo 50 prentenboeken op haar naam staan, waaronder 
de reeks over het donkere prinsesje Arabella die uitgegeven wordt in meer 
dan 10 landen met ook een poppenserie, een app en een theaterstuk. Ze 
illustreerde het Sesam-verhaal 'De broccolireus' en coachte de nieuwe 
sesam-auteurs. Ze is medeoprichter van Stichting 3 en organiseert 

voorleesworkshops, lezingen en schrijfcursussen met het oog op meer diversiteit in 
kinderboeken. www.mylofreeman.com / www.stichting3.nl / mylofreeman@planet.nl 
 
Ingrid Tiggelovend heeft Nederlandse roots en is opgegroeid tussen de 
boeken. Ze is sociale en communicatiewetenschapper, adviseur in 
diversiteitscommunicatie, was hoofdredacteur van een tijdschrift voor 
opvoedingsondersteuning en redacteur van diverse publicaties voor 
jong en oud. Nu is ze drijvende kracht achter Studio Sesam vzw en het 
Sesam-jeugdliteratuurproject.  www.studiosesam.be 
ingrid.tiggelovend@studiosesam.be / +32 486 67 83 99 
 
 

Chris Sterkens is communicatieprofessional met een liefde voor 
verhalen. Zo’n 10 jaar geleden bracht ze 2 fantasieverhalen voor 
kinderen uit. De voorleeservaring bij anderstalige gezinnen bracht haar 
op het idee om via een vzw hedendaagse boekjes te maken die de brug 
leggen tussen het Nederlands en andere talen. Hiermee wil ze 
taalintegratie en meertaligheid stimuleren, en het zelfbeeld van anders- 
en meertalige kinderen en ouders ondersteunen. Voor de vertalingen 
werkt ze met een netwerk van native speakers in Vlaanderen en 

Nederland.    www.nik-nak.eu/ons-team   /  chris@nik-nak.eu 
 
Haryanti  Frateur werd geboren in Java, Indonesië. Ze werd op 
tweeënhalfjarige leeftijd geadopteerd en kwam terecht in een dorpje in 
de Kempen waar ze opgroeide in een Vlaams gezin. Ze studeerde 
grafische vormgeving en sociaal-cultureel werk. Professioneel was ze 
actief in de cultuursector. Al van jongs af aan is ze gebeten door taal en 
de oneindige combinatiemogelijkheden van de 26 letters die ons alfabet 
bezit. Ze is ook moeder van 3 kinderen. 'YANTI. Over de reis van haar 
leven' is haar debuut. frateurh@gmail.com /  tel.  0486 033 402 
 

Tewatha Muller is auteur van het kinderboek 'Help, ik heb de 
babyblues!'. Het is een verhaal over Lily die opgroeit in een 
multicultureel Indonesisch-Surinaams gezin en jaloers is op de 
aandacht die haar nieuwe broertje Edo krijgt. Het is een herkenbaar 
verhaal over identiteit, zelfvertrouwen en trots zijn op wie je bent. 
Naast kinderboeken schrijft ze sinds 2012 blogs op de grootste black 
lifestyle blog van Nederland, ThisGirlSBlackBook. Met haar blog bereikt 
zij meer dan 30.000 enthousiaste multiculturele lezers per maand. 

www.thisgirlsblackbook.com /  info@tgsbb.com /  tel. +31 6 330 555 77  
 

http://www.thisgirlsblackbook.com/
http://www.thisgirlsblackbook.coml/
https://www.studiosesam.be/wp-content/uploads/HaryantiFrateur-kopie-2.jpg
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Azmi Latif: Is geboren en getogen in de bruisende stad Rotterdam en 
woont nu nog met haar gezin in een straat vol kleuren en geuren. Ze 
heeft haar ervaringen als inspiratie genomen voor het schrijven van 
haar boek 'Mmmm, toch wel lekker ...' . Ze studeerde bestuurskunde en 
heeft bij verschillende welzijnsorganisaties gewerkt. Hierdoor heeft zij 
een brede blik op de verschillende culturen in de samenleving gekregen. 
Het is haar passie om deze levenslessen te delen.  
azmi.latif@gmail.com /  tel. +31 6 427 71 945 

 
Humeyra Cetinel werd geboren in Sint-Niklaas en groeide op in Sint-
Gillis-Waas. Ze is van Turkse afkomst. Ze studeerde Spijkerschrifttalen 
aan de Universiteit van Gent en werkt nu bij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn. Boeken en verhalen stonden centraal in het 
gezin Cetinel, grootvader kende alle Anatolische volksverhalen, mama 
las sprookjes voor van Europese bodem. Op haar zesde kreeg Humeyra 
er een broertje bij met autisme.  De situatie van haar broer 
wakkerde Humeyra's passie voor boeken, maar ook voor politiek aan. 
'Ridder van Karton' is haar debuut. Als ze in haar vrije tijd niet leest of 
schrijft, dan wandelt ze, of kijkt ze naar een film. 
meeratinel@gmail.com/ tel. +32 488 58 40 46 

 
Khadija Timouzar  woont in Antwerpen (Deurne), groeide op in Genk 
en is van Marokkaanse origine. Ze heeft twee zonen en werkt als 
hulpverlener in de opvoedingsondersteuning. Bij gezinnen stimuleert 
ze om samen te lezen en te vertellen. Ze schreef reeds twee Sesam-
prentenboeken: 'Een goal voor Imane' over rolpatronen tussen meisjes 
en jongens en 'Feest voor Ilyas', een optelverhaaltje voor de 
allerkleinsten met vertaalde woordjes. De verhalen zijn voor alle 
culturen positief herkenbaar. Haar interesse in kinderboeken en 

diversiteit is ontstaan in haar kinderjaren. Ze heeft als kind altijd al verlangd naar verhalen 
waarin ze zichzelf kon herkennen. khadijatimouzar@hotmail.com / +32 485 43 26 97 
 
Ilse Hermans woont en werkt in het prachtige Mechelen. Ze is 
afgestudeerd in de richting 'Illustratieve Vormgeving' op Sint Lucas 
Anwerpen. Nu werkt ze deeltijds in een kinderboekenwinkel waar ze 
bakken ervaring en inspiratie opdoet over boeken, diverse thema's en 
verhalen. In haar vrije tijd gebruikt ze deze inspiratie om zelf illustraties 
en verhalen te maken. Samen met Floor Tinga maakte ze het verhaal 
'Stapelgek', waar de superdiverse samenleving als vanzelfsprekend aan 
bod komt. Dit boekje was alvast een leuke start van een professioneel 
leven bol boeken, verhalen én mensen die ze lezen of bekijken. 
ilserdhermans@gmail.com / tel. +32 477 45 30 97 
 

 
Sari Mar (Sayira Maruf) studeerde klinische psychologie en conflict & 
development aan de Universiteit Gent. Sinds 2008 is ze actief in de 
Brusselse socioculturele sector. Diversiteit loopt als een rode draad 
door haar professionele parcours. Ze is eveneens bestuurslid bij Ella, 
kenniscentrum gender en etniciteit. Ze is één van de geselecteerde 
schrijvers van het leer-en creatietraject van Sesam 2.0. en schreef het 
prachtige prentenboek 'Vleugels van papier'.  
sayiramaruf@hotmail.com / tel. +32 484 21 62 43 
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Een kleurrijke voorleesmiddag  

Tijdens de voorleesmiddag op woensdag 27 juni zullen Mylo Freeman en 
negen auteurs van Studio Sesam & nik-nak voorlezen uit wel tien kleurrijke 
prentenboeken. Gevolgd door een publieksgesprek met o.a. de auteurs.  
 
27 juni | 14:00 | centrale, jeugdafdeling | gratis | 2-10 jaar 
 

 

*Floor Tinga is verhinderd. 


