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Anansi : Surinaamse volksverhalen (cop. 2006) 
Surinaamse dierenfabels.. - Verhalen over de slimme spin Anansi. Vanaf ca. 11 jaar. 
 
Curaçao ([2022]) 
Lonneke Crusio 
Wist je dat het eiland Curaçao ook bij het Koninkrijk der Nederlanden hoort? Lees over de heftige 
geschiedenis, over de slavernij. Ook de natuur, het werk en de muziek komen aan bod. En Kimberly 
(11) vertelt hoe het leven van kinderen daar is. Met enkele  ... meer ...  
 
Een dief in het badhuis (2021) 
Floortje Zwigtman 
Tiro werkt in een badhuis. Hij is geboren als slaaf, maar droomt ervan vrij te zijn. Samen met Talitha, 
op wie hij verliefd is, probeert hij de dader te vinden van een diefstal uit de kleedkamer van het 
badhuis. Verhaal over het tijdvak 'Grieken en Romeinen'.  ... meer ...  
 
De duik (2020) 
Sjoerd Kuyper 
Door tussen de pontons van de 'pontjesbrug' in Willemstad op Curaçao te zwemmen, reist Roly met 
zijn vader enkele keren terug in de tijd. Zo komt hij veel te weten over zijn voorouders. Maar op een 
dag komt Roly's vader niet terug. Vanaf ca. 10 jaar. 
 
Het geluid van de drums (cop. 1995) 
Frank Herzen 
Omstreeks 1700 is Piers bevriend met Loemoemba, een slaaf op de suikerplantage van zijn vader in 
Jamaica. Als zijn vriend na een ruzie met een opzichter de jungle invlucht, neemt Piers het voor hem 
op. Vanaf ca. 11 jaar. 
 
Kalle & het oerwoudgoud (2016) 
Hermine Landvreugd 
Kalle gaat met zijn moeder naar Suriname om zijn zus te bezoeken. Een boottocht door het oerwoud 
leidt tot spannende gebeurtenissen met een spin, brulaap en wurgslang. Dan ontmoeten Kalle en zijn 
vrienden een hebzuchtige, buitenaardse goudzoeker. Vanaf ca. 9 jaar. 
 
Kinderen die de wereld hebben veranderd ([2014]) 
Verhalen over twintig kinderen die in verzet kwamen tegen allerlei vormen van onrecht.Verhalen 
over twintig kinderen die in verzet kwamen tegen moeilijke levensomstandigheden en allerlei 
vormen van onrecht. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 13 jaar. 
 
Kinderrechten ([2018]) 
Lonneke Crusio 
 
No kwik in ons bos (september 2017) 
Cynthia Mc Leod 
Marisa (11) woont met haar familie aan een tropische rivier in Suriname. Als haar broertje ernstig 
ziek wordt door kwikvergiftiging, moet hij naar Paramaribo. Marisa leert daar op school over Martin 
Luther King, Nelson Mandela en Mahatma Gandhi. Kan  ... meer ...  
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Nona speciaal = Nona spesial : bèk den tempu : terug in de tijd ([2018]) 
Monica M.C. Oleana-Clarinda 
Nona gaat via een tijdmachine terug in de geschiedenis van Bonaire. Ze komt terecht in de tijd dat de 
Spanjaarden het door indianen bevolkte Bonaire in bezit namen. Verhaal in het Nederlands en 
Papiaments, met informatie over de geschiedenis van Bonaire  ... meer ...  
 
Sala & Monk : ons samen (2020) 
Neske Beks 
De tweeling Sala en Monk (13) woont met hun moeder Kat op het eiland Testerep. Als ze een foto 
vinden van hun moeder met een zwarte man, die hun onbekende vader blijkt te zijn, gaan ze hem 
zoeken. Ze leren veel over Gambia, waar hij vandaan komt, en  ... meer ...  
 
Schoenen voor een slaaf : de tijd van pruiken en revoluties 1700-1800 : Slavernij ([2010]) 
Joyce Pool 
De 12-jarige Ndjosi werkt als slaaf op een suikerplantage in Suriname. Als hij een andere eigenaar 
krijgt, lijkt zijn leven te verbeteren. Leesboek met informatie over slavernij. Vanaf ca. 8 jaar. 
 
Slaaf kindje slaaf (cop. 2006) 
Dolf Verroen 
Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en 
laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar. 
 
Verkocht (2019) 
Hans Hagen 
Yaqub (ik-figuur) woont in Dubai en is pas vier jaar als hij door zijn straatarme ouders wordt 
verkocht. De man die Yaqub meeneemt, vertelt dat hij geld gaat verdienen als kamelenjockey. Maar 
klopt dat wel? Vanaf ca. 9 jaar. 
 
De VOC ([2021]) 
Susan Schaeffer 
In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht om handel te drijven in Azie. Veel 
mensen werden hier erg rijk van, maar de VOC deed ook veel kwaad. Lees over onder meer 
specerijen en het leven aan boord van de zeilschepen. Met foto's en  ... meer ...  
 
Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle (2019) 
Simon van der Geest 
Eva (12, ik-persoon) heeft een andere huidskleur dan haar moeder maar ze weet niets over haar 
vader. Daarom wil ze haar schoolwerkstuk schrijven over 'biologische vaders'. De zoektocht leidt al 
gauw naar Suriname. Kan het opsporingsprogramma van televisie  ... meer ...  
 
Zeg maar dat je vijftien bent ([2015]) 
Jacqueline Zirkzee 
Devi (12) woont met haar ouders en oudere zus Nadina op het platteland in India. Als Nadina door 
een val niet in de fabriek kan gaan werken, neemt Devi haar plaats in. AVI-M5. Vanaf ca. 9 jaar. 
 
Zonnekind (cop. 1998) 
Ellen Tijsinger 
Een Indiase jongen werkt gedwongen in een weverij, maar weet te ontsnappen. Een actiegroep tegen 
kinderarbeid roept zijn hulp in. Vanaf ca. 11 jaar. 
 
 

https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2017596
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2017596
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2017596
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2017596
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2017596
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1999000
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1999000
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1999000
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1999000
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1999000
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.821969
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.821969
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.821969
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.821969
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.676688
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.676688
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.676688
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.676688
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1981775
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1981775
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1981775
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1981775
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1981775
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2022379
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2022379
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2022379
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2022379
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.2022379
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1915287
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1915287
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1915287
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1915287
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1915287
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1561530
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1561530
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1561530
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.1561530
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.117479
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.117479
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.117479
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=df2677fe-aa64-11e6-a83e-50569b301700#recordId=2.117479


Op de rug van Bigi Kaiman 
Henna Goudzand 
Kofi en Afi moeten de hele dag werken. Ze zijn net als hun ouders tot slaaf gemaakt. Als ze op een dag 
horen dat hun vader misschien verkocht zal worden, besluiten ze te vluchten. Het wordt een hachelijke 
tocht door de wildernis, waar ze oog in oog met gevaarlijke dieren komen te staan. Als ze eindelijk bij het 
moeras komen waar gevluchte mensen zouden leven, is er niemand te zien. Zijn ze helemaal voor niets 
gekomen? Ze verliezen de moed, tot ze plots de grote kaaiman zien…Vanaf ca 6 jaar. 
 

 
 
 


