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Afrika achter het hek (1996) 
Bart Moeyaert 
Een jongetje volgt met belangstelling hoe zijn Kameroense buurvrouw het schuurtje in haar tuin 
vervangt door een lemen hut, waar ze kan zitten als ze heimwee heeft. Alle buren in de rijtjeshuizen 
zijn boos op haar. Prentenboek met naieve tekeningen in  ... meer ...  
 
Anansi de spin® : een koekje van eigen deeg (2021) 
Iven Cudogham 
De spin Anansi klaagt over het vele werk in zijn moestuin. Hij vraagt zijn vrienden Schildpad en Otter 
hem hierbij te helpen. In ruil zal Anansi lekker voor hun koken. Maar houdt hij zich hier aan? Vierkant 
prentenboek met expressieve kleurenillustraties  ... meer ...  
 
Anansi-tori (1997) 
Jules Niemel 
Vijf verhalen over de slimme spin Anansi. Om voor te lezen vanaf ca. 5 jaar. 
 
Bon dia, bon nochi = Goeiemorgen , goede nacht : ik ga, ik ga, ik ga : ayó, ayó, ayó ([2021]) 
23 kinderliedjes van Curaçao, Aruba en Bonaire met de tekst in het Papiaments en de Nederlandse 
vertaling. Met liedjes op cd en ook paginagrote, vrolijke kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. 
 
Brown girl magic ([2018]) 
Dalilla Hermans 
Noen is uitgescholden omdat ze een donkere huid heeft. Als ze thuis moet huilen, vertelt ze haar zus 
wat er is gebeurd. Die verzekert haar dat ze goed is zoals ze is en dat bruine meisjes bijzonder zijn. 
Prentvertelling met warmgekleurde illustraties  ... meer ...  
 
Kom uit de boom! (2015) 
Margje Kuyper 
Omdat Anna vijf jaar is geworden, heeft oma voor haar een jurk met gekko's gemaakt. Op school 
springt de kleinste gekko echter opeens van de jurk af. Prentenboek met sfeervolle aquarellen. Vanaf 
ca. 4 jaar. 
 
Kon hesi baka:kom gauw terug ([1980]) 
Henk Barnard 
Als moeder geld stuurt, vindt Georgien het best moeilijk afscheid te nemen van het leven bij haar 
oom in Commewijne in Suriname, maar ze krijgt in Holland nieuwe vrienden, die haar wegwijs maken 
op school en in de buurt 
 
Mag ik meedoen? (2020) 
John Kelly 
Eend zoekt een nieuwe vriendenclub. Maar de leeuwen willen hem niet, omdat hij niet kan brullen. 
En de slangen weigeren hem omdat hij niet kan sissen. Dus maakt Eend zelf een club. En die club 
wordt héél anders! Prentenboek met grappige, vrolijke kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Mijn twee oma's (2008) 
Floella Benjamin 
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Benthe heeft twee heel verschillende grootmoeders: een uit Katwijk en een uit Aruba. Als ze samen 
op Benthe moeten passen, leren ze elkaar door Benthe beter kennen. Prentenboek met vrolijke 
illustraties om met jonge kinderen te praten over cultuurverschillen. Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Nu of ooit... : de rechten van het kind in vijftig voorleesverhalen (november 2013) 
Arend van Dam 
Afspraken over naar school gaan, buiten spelen, gezondheid en werk. Alle kinderen over de hele 
wereld hebben dezelfde rechten. Lees 50 grappige, spannende en ontroerende verhalen over 
kinderen waarin speels de rechten van het kind aan bod komen. Met  ... meer ...  
 
Op de rug van Bigi Kayman : een verhaal over Afi en Kofi en de grote kaaiman... (2021) 
Henna Goudzand Nahar 
Kofi en Afi en hun ouders werken de hele dag hard op de plantage. Ze zijn de tot slaaf gemaakten van 
meester Jan. Als hun vader verkocht dreigt te worden, gaan Kofi en Afi op zoek naar het land van de 
vrije mensen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar. 
 
Op een dag... : vijftig voorleesverhalen over feesten, tradities en gebruiken (2015) 
Arend van Dam 
Vijftig korte verhalen over belangrijke feestdagen en feestelijke gebeurtenissen die in Nederland 
worden gevierd, van Kerstmis en Sint-Maarten tot Koningsdag, Elfstedentocht, Kinderboekenweek en 
Suikerfeest. Met jaarkalender en veel kleurrijke waterverfillustraties.  ... meer ...  
 
Rosa Parks ([2020]) 
Lisbeth Kaiser 
Toen Rosa klein was mochten zwarte kinderen niet met de schoolbus meerijden. Als ze volwassen is, 
besluit ze te strijden voor gelijke rechten voor zwarte mensen. Prentenboek over het leven en werk 
van de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks.  ... meer ...  
 
Sulwe (2021) 
Lupita Nyong'o 
Het meisje Sulwe is veel donkerder dan haar ouders en zusje. Op school voelt ze zich buitengesloten 
en wordt ze gepest. In haar droom wordt ze door de nacht opgehaald en leert zij hoe dag en nacht, 
licht en donker, uiteindelijk niet buiten elkaar kunnen.  ... meer ...  
 
Tori ([2017]) 
Brian Elstak 
De reuzenschildpad Jean-Michel is een echte verhalenverteller. Als uit de eieren die hij op het strand 
vindt drie mensenkinderen kruipen, voedt hij hen op als hun vader. Cel, Bones en Zi ondernemen een 
gevaarlijke tocht om Jean-Michels verhalen veilig  ... meer ...  
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