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Ri�  gaat met papa en paps naar het park. 

Daar is een grote zandbak. 

Ri�  bouwt altijd de mooiste zandkastelen. 

Maar vandaag gaat er iets mis. Ri�  heeft hulp nodig. 

Lukt het om het kasteel weer op te bouwen? 

Droomkasteel is een spannend en teder verhaal 

over een fantasierijk, verlegen kind 

dat nieuwe vrienden maakt. 

Niels Verbinnen debuteert als schrijver. 

Naast verhalen creëert hij gebouwen. Want Niels is ook architect.  

Evy Van Guyse leefde zich helemaal uit in de fantasierijke illustraties. 

Ze brengt met dit werk haar tweede kinderboek uit. 

www.studiosesam.be

Dr� mkast� l
Niels Verbinnen & Evy Van Guyse 

Khadija Timouzar & Sanne � ijs 
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Het is feest bij Yasmina. 

Ze heeft nieuwe tweelingbroertjes: Nasr en Yanis. 

Yasmina vindt het al snel een stom feestje. 

Iedereen komt met cadeautjes voor de baby’s.

Zelfs haar nee� e Ilyas. 
Maar dan komt oom Ali ... 

Een vrolijk peuterverhaal over nieuwe baby’s

 in een gezin. Achteraan in het boek kun je 

de kleuren in verschillende talen ontdekken.   ***Khadija Timouzar schreef eerder Een goal voor Imane en Feest voor Ilyas. 

Zij brengt alledaagse verhalen op een levendige manier bij peuters. 

Sanne Thijs debuteerde bij Studio Sesam met De fanfare

en is ondertussen wereldberoemd met haar project Full of Freckles

waarvoor ze vrolijke body positive illustraties maakt. 

Ze illustreerde al meerdere prentenboeken.www.studiosesam.be 
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9789082345599

DE VLIEGENDE
SOEPKIP

Atilla Erdem & Olivia van Trigt

Het Wispelturig
Windorkest

Petra Beeckx & Dieter De Schutter
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Vleugels van papier
Sari Mar & Anke De Potter

Ridder van karton

Humeyra Cetinel & Soraya Namavar
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Vleugels van papier
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       Mmmm,
toch wel lekker...

Azmi Latif & Marie Van Praag

Bezoek op vier poten
Bezoek op vier poten

Sophia Honggokoesoemo & AnneMarthe Zomer

Sesam2_Covers.indd   1
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OP ZOEK NAAR YORI

Winny Ang / Fatinha Ramos

IK WIL NIET
NAAR MAROKKO!

Laïla Koubaa / Tinne Van den Bossche

IK
 W

IL
 N

IE
T 

N
A

A
R

 M
A

R
O

K
K

O
!

O
P

 Z
O

E
K

 N
A

A
R

 Y
O

R
I

9 789082 345544

Sesam_Covers.indd   1

05/02/15   16:35

Het Wispelturig
WindorkestHet Wispelturig
WindorkestHet Wispelturig
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  Help,ik heb de babyblues!
babyblues!

Tewatha Muller & Anggita Soeryanto

STAPELGEKFloor Tinga & Ilse Hermans
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Asma Ould Aissa & Hannah Van der Cruyssen 

TAMZA
de menseneter
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Amar en Silya wonen in het land van de zeven bergen 

en zijn dol op cactusvijgen. Vandaag vinden ze de allerzoetste! 

Maar ze zijn niet de enigen die zin hebben in een lekker hapje ... 

Wie is de vrouw die ook een cactusvijg wil? Er is iets niet pluis.

De menseneter Tamza is één van de bekendste fi guren 

uit de Berberse volksverhalen die van generatie op generatie 

mondeling doorgegeven worden. 

***

Asma Ould Aissa was dol op de verhalen die haar moeder haar vroeger vertelde. 

Ze schreef een eigen versie van Tamza, met verwijzingen naar het 

oorspronkelijke Berberse verhaal.

Bij Studio Sesam verscheen eerder haar boek Safi a en de droombellen. 

Illustrator Hannah Van der Cruyssen maakte prachtige tekeningen 

bij dit verhaal en gaf Tamza zo een eigen gezicht. 

Hannah studeerde af in Visual Design aan de LUCA School of Arts 

en volgt een master Beeldverhaal. 

Dit kinderboek is haar debuut.

www.studiosesam.be 

Dr� mkast� l TAMZA
de menseneter

 Svetlana Romanova & Julie van Hove 

  Bij 
Babushka
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Sasha is een speelvogel, 
maar mama en papa bedenken de hele dag klusjes. 

Was ik maar bij oma, mijn babushka, denkt Sasha. 
Daar mag ik altijd spelen.

Maar heeft babushka wel tijd om te spelen?
Er moet opgeruimd, gewassen en gekookt worden. 

Heeft Sasha daar wel zin in?
Een verhaaltje over veel liefde 

en de bijzondere band tussen kleinkind en grootmoeder.
  ***Svetlana Romanova groeide op in het communistische Kirgizstan. 

Als kind verslond ze kinderboeken in de bibliotheek. 

Nu zet ze als schrijver haar eerste stappen in de kinderboekenwereld. 

Julie van Hove is geboren in Rwanda, opgegroeid in Zimbabwe en woont nu in Antwerpen. 

Ze heeft een voorliefde voor kleurrijke illustraties van dieren, de natuur 

en de diverse samenleving. 
www.studiosesam.be 
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Vandaag is het donutdag. Dan eten alle Polen donuts. 

Aga en Kamil gaan met opa en met mama’s 

boodschappenlijstje naar de Poolse winkel. 

Klopt dat lijstje wel? 

Een humoristisch verhaal over tweetalig opgroeien, 

misverstanden en vooral … heel veel donuts!***Marthe Nelissen is arabist, schrijver en geeft circusles. 

Ze schrijft ernstige opiniestukken, maar ook fantasierijke verhalen. 

Fantasie kan de wereld echt veranderen, daar is ze van overtuigd.  

Karolina Szejda is geboren in Polen en woont sinds haar zesde in Brussel. 

Ze is striptekenaar en leerkracht. Ze heeft in het Marc Sleen Museum gewerkt, 

waar ze de laatste pagina’s van haar debuutstrip 

Tram 5 tekende.www.studiosesam.be 

DonutdagMarthe Nelissen & Karolina Szejda

geeft inclusieve (prenten)boeken 
voor kinderen uit

stimuleert (voor)lezen met audiodescriptie, 
vertelplaten en workshops

is gespecialiseerd in 
diversiteitscommunicatie

www.studiosesam.be 

Knuffeldief
Saloua El Moussaoui & Geert Nijs
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‘Oh nee! Mijn knuffel!’ roept Ali.

Wie gaat er met Waf vandoor? 

Helpen jullie Ali zoeken naar de knuffeldief? 

Een spannend prentenboek 

voor de allerkleinste peuters.

***

Saloua El Moussaoui, creatieve duizendpoot met oog voor pedagogie, 

schrijft het allerliefste voor peuters die hun eerste stapjes zetten in de boekenwereld. 

Geert Nijs is een illustrator die zich vooral uit met zijn (digitale) potlood. 

Met prachtige illustraties brengt hij kleur in de wereld van peuters. 

Voor beiden is het hun debuut.

www.studiosesam.be 
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Mama doet gekAlice van de Geest & Dieter De Schutter

Wat is er met mama aan de hand? Ze zingt luidkeels in de badkamer, Amins oren doen er pijn van.
Ze blij�  maar planten kopen en gee�  Amin taartjes als ontbijt!En ze zit de hele tijd op haar telefoon.Amin maakt zich zorgen.

Waarom doet mama zo gek?

  ***
Alice van de Geest debuteerde met het Sesam-prentenboek De fanfare. Ze is schrijfcoach 

en juf in Nederland en heeft zich tot doel gesteld elk kind aan het lezen te krijgen. 
Dieter De Schutter is een illustrator uit Antwerpen met een heldere dynamische beeldtaal. 

Hij illustreerde eerder het Sesam-prentenboek Het Wispelturig Windorkest. 
Zijn werk heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder in 2021 de ‘Purple Island award’ 

van het Zuid-Koreaanse Nami Concours voor kinderboekillustratoren.

www.studiosesam.be 

Khadija Timouzar 

De koffers van oma
Nadia Babazia & Laura Muls
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Mouna’s oma is geboren in Marokko. 
Toen ze met opa trouwde, verhuisde ze naar hier.  
Oma mist Marokko nog steeds. Daarom gaat ze er 
elk jaar naartoe en met volle ko� ers komt ze terug. 

Mouna wacht haar oma ongeduldig op. 
Heeft zij weer een speciaal cadeautje meegebracht? 

Ze duikt in oma’s ko� ers, op zoek naar Marokko …

Migratie is een rode draad in het leven van Nadia Babazia.
 Dit prentenboek is een autobiografi sch verhaal over de heimwee van haar moeder 

en de vele reizen naar Marokko om het gemis te verzachten.
Ze werkt al jaren rond erfgoed en migratie(verhalen) bij het Red Star Line Museum. 

Laura Muls heeft met haar zachte tekeningen de liefde tussen oma en Mouna 
gevoelig en kleurrijk verbeeld. Ze tekent erg speels en met veel fantasie. 

Ze heeft een voorliefde voor illustraties van planten en dieren.
Voor beiden is het hun debuut.

www.studiosesam.be 
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In samenwerking met Arteveldehogeschool en 

de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid

Ingrid Tiggelovend

We leven in een kleurrijke samenleving. 

Burgers gericht aanspreken vraagt 

meer van organisaties dan ooit 

tevoren. Hoe leggen we de brug naar 

diverse burgers en gebruikers die 

(digitaal) allemaal verbonden zijn 

met elkaar? Met het nieuwe concept 

‘diversiteitscommunicatie’ prikkelen 

we de lezer om doelgericht, duurzaam 

en geloofwaardig te communiceren, 

ook naar die groepen die te maken 

hebben met sociale ongelijkheid 

en discriminatie. Meer nog, met dit 

werkboek Diversiteitscommunicatie. 

Verbindende communicatie & 

marketing willen we medewerkers 

en teams in de social profi t en 

overheidsdiensten een houvast bieden 

om meer aansluiting te vinden bij 

iedereen van de doelgroep.

Ingrid Tiggelovend is een 

geëngageerde communicatie- en 

sociale wetenschapper. Sinds 2004 

publiceert ze over communiceren 

met een cultureel divers publiek en 

ondersteunt ze organisaties met 

veldonderzoek, campagnes en 

communicatiematerialen. 

Met Studio Sesam geeft ze ook 

superdiverse prentenboeken uit en 

lanceert ze nieuwe auteurs in de 

kinderboekenwereld. 

www.studiosesam.be 

“ Een stevige én begrijpelijke 

basis voor een authentiek divers 

communicatiebeleid, ook naar 

kinderen en jongeren. Het blijft 

niet bij oppervlakkige tips 

maar is verankerd in een breder 

diversiteitsbeleid. Terecht is er 

ook aandacht voor het vermijden 

van kwetsing.” 

Naima Charkaoui, 

auteur en medewerker 

Kinderrechtencommissariaat 

“ Een broodnodig boek in 

deze diverse samenleving. 

Op een heldere manier geeft 

Ingrid Tiggelovend vanuit 

de theorie handvatten over 

diversiteitscommunicatie die 

voor elke organisatie bruikbaar 

zijn. Ook haar expertise als 

uitgever van superdiverse Sesam-

kinderboeken zorgt ervoor 

dat haar verhaal bevlogen en 

gefundeerd is.

Winny Ang, 

kinderpychiater en schrijfster 

“ De auteur brengt in dit boek 

boeiende inzichten en good 

practices over diversiteits-

communicatie samen. 

Een absolute aanrader voor 

iedereen die inclusief wil

werken en een breed publiek  

wil aanspreken.” 

Hanan Challouki, 

marketeer & oprichter 

Allyens / Mvslim.com
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• Ik wil niet 
naar Marokko!
Laïla Koubaa
& Tinne Van den Bossche

+ Op zoek naar Yori 
Winny Ang & Fatinha Ramos

+4 JAAR · 64 PAGINA’S ·  € 14,95
ISBN 9789082345544 

• Mmmm, 
toch wel lekker ...
Azmi Latif & Marie Van Praag 

+ Bezoek op vier poten
Sophia Honggokoesoemo 
& AnneMarthe Zomer 

+3 JAAR · 56 PAGINA’S · € 14,95
ISBN 9789082345575
  

Omkeerboeken met harde cover = 2 verhalen + leer- en speeltips 

• Vleugels 
van papier
Sari Mar & Anke De Potter

+ Ridder van karton
 Humeyra Cetinel 

& Soraya Namavar 

+4 JAAR · 56 PAGINA’S · € 14,95
ISBN 9789082345582   

• Het Wispelturig 
Windorkest

 Petra Beeckx 
& Dieter De Schutter 

+ De vliegende soepkip
Atilla Erdem & Olivia van Trigt

+4 JAAR · 56 PAGINA’S · € 14,95
ISBN 9789082345599

• Stapelgek
Floor Tinga & Ilse Hermans 

+ Help, ik heb de 
babyblues!

 Tewatha Muller 
& Anggita Soeryanto 

+5 JAAR · 56 PAGINA’S · € 14,95
ISBN 9789492784001

SESAM-BOX 
Acht diverse verhalen en vier 
kleurrijke Sesam-prentenboeken 
zijn gebundeld te verkrijgen in één 
mooie Sesam-box! 

+3 JAAR · € 39,95
ISBN 9789492784025

Feest voor Ilyas 
Khadija Timouzar 
& Mijke Coebergh 

Ilyas wordt 2 jaar. Papa bakt een 
taart. De gasten zijn aangekomen. 
Het is tijd om de kaarsjes uit te 
blazen. Maar ... waar is de taart?

MET VERTALINGEN
+1 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784018

Yanti. 
Over de reis 
van haar leven
Haryanti Frateur 
& Marie Van Praag

Yanti, geboren in Indonesië, wordt 
geadopteerd door een Belgisch 
gezin. Ze besluit op zoek te gaan 
naar haar familie.  

+8 JAAR · 43 PAGINA’S · € 12,95  
ISBN 9789492784032

Woordenwolken 
Winny Ang & Fatinha Ramos

De woorden van Reni vinden soms 
hun weg niet naar buiten. Ze 
blijven hangen in de kronkels van 
haar woordenbuis. Samen met 
dokter Uil en haar beste vrienden, 
Sarah en Harun, zoekt Reni een 
uitweg. 

+4 JAAR · 24 PAGINA’S · € 14,95
ISBN 9789492784056

Hulpprogramma. 
Kinderen met praatangst 
leren spreken op school 
Goedele Vandewalle 
& Ingrid Tiggelovend (red.) 

Dit Hulpprogramma van de 
Vereniging Selectief Mutisme biedt 
ouders, leerkrachten, therapeuten 
en logopedisten handvaten aan 
om kinderen met praatangst te 
ondersteunen en te leren praten op 
school. Met behulp van spelletjes en 
oefeningen wordt het durven praten 
met klasgenoten geoefend. 

44 PAGINA’S · € 16
ISBN 9789492784070

Diversiteits-
communicatie. 
Verbindende communicatie 
& marketing 
Ingrid Tiggelovend 

We leven in een hyperdiverse 
samenleving. Burgers gericht 
aanspreken vraagt meer van 
organisaties dan ooit tevoren. 
Hoe leggen we de brug naar een 
divers doelpubliek? Kunnen we 
geloofwaardig en verbindend 
communiceren, ook naar groepen 
die te maken hebben met sociale 
ongelijkheid? De auteur toont 
campagnevoorbeelden en deelt 
tips & tricks voor een inclusieve 
communicatie. 

132 PAGINA’S · € 19,95
ISBN 97894927 84049

 Sanne � ijs 

Ilyas wordt 2 jaar. 

Papa bakt een taart. 

Mama en grote broer Selim 

hangen slingers op. 

De gasten zijn aangekomen. 

Het is tijd om de kaarsjes 

uit te blazen. 

Maar ... waar is de taart?

Een feestelijk verhaaltje 

om te leren tellen 

voor de allerkleinsten. 

Met vertaalde woordjes 

in het Arabisch, Frans, 

Turks, Pools, Sranantongo 

en Papiaments.

Kha
dija

Timouza
r & Mijke Coebergh

FE
ES

T VOOR ILYAS

F
E

E
ST

 V
O

O
R

 ILYA
S

9 78949
2 7840

18

FeestVoorIlyas_Cover.indd   1

FeestVoorIlyas_Cover.indd   1

07/10/2020   15:33

07/10/2020   15:33

• VERTELPLATEN
 De illustraties van vele Sesam-

prentenboeken zijn in het groot 
op stevig karton afgedrukt zodat 
je ze in een kamishibai (houten 
minitheatertje) kan gebruiken. 
Ideaal om in een groep voor te lezen.

• AUDIODESCRIPTIE
 Stemmen, geluiden, muziek en 

klanken brengen de Sesam-verhalen 
en illustraties tot leven. Leerrijk voor 
moeilijke lezertjes en kinderen met 
een visuele beperking.  

• EDUCATIEF SPELMATERIAAL 
 Bij bestellingen via de Sesam-winkel 

wordt dit gratis aangeboden of kan 
je het downloaden.

• AUTEURS OP BEZOEK
 De schrijvers en illustratoren 

komen graag hun boeken voorlezen 
op school of tijdens events voor 
kinderen. Via de Auteurslezingen 
van Literatuur Vlaanderen krijg 
je als organisator een deel van je 
onkosten terugbetaald.

• INCLUSIEF COMMUNICEREN
 Studio Sesam biedt workshops 

en opleidingen over diversiteits-
communicatie aan. Ook screenen 
we materiaal op inclusief beeld- en 
taalgebruik.

Meer info + bestellingen:
www.studiosesam.be
+32 (0)486 67 83 99
contact@studiosesam.be

studiosesam  studio_sesam

Sesam_Promofolder2023.indd   1Sesam_Promofolder2023.indd   1 19/12/2022   11:4019/12/2022   11:40



Kleur in de boekenkast. Nieuwe prentenboeken!
Knu� eldief 
SALOUA EL MOUSSAOUI 
& GEERT NIJS

‘Oh nee! Mijn knu� el!’ roept Ali. 
Wie is er met Waf vandoor?
Ali gaat in huis op zoek naar de 
knu� eldief. Papa helpt Ali en breit 
een nieuwe knu� el. 

Thema’s: gezin, papa, knu� els, 
voorzetsels 

+1 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784087 

Knuffeldief
Saloua El Moussaoui & Geert Nijs
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‘Oh nee! Mijn knuffel!’ roept Ali.
Wie gaat er met Waf vandoor? 

Helpen jullie Ali zoeken naar de knuffeldief? 

Een spannend prentenboek 
voor de allerkleinste peuters.

***

Saloua El Moussaoui, creatieve duizendpoot met oog voor pedagogie, 
schrijft het allerliefste voor peuters die hun eerste stapjes zetten in de boekenwereld. 

Geert Nijs is een illustrator die zich vooral uit met zijn (digitale) potlood. 
Met prachtige illustraties brengt hij kleur in de wereld van peuters. 

Voor beiden is het hun debuut.

www.studiosesam.be 

De koffers van oma
Nadia Babazia & Laura Muls
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Mouna’s oma is geboren in Marokko. 
Toen ze met opa trouwde, verhuisde ze naar hier.  
Oma mist Marokko nog steeds. Daarom gaat ze er 
elk jaar naartoe en met volle ko� ers komt ze terug. 

Mouna wacht haar oma ongeduldig op. 
Heeft zij weer een speciaal cadeautje meegebracht? 

Ze duikt in oma’s ko� ers, op zoek naar Marokko …

Migratie is een rode draad in het leven van Nadia Babazia.
 Dit prentenboek is een autobiografi sch verhaal over de heimwee van haar moeder 

en de vele reizen naar Marokko om het gemis te verzachten.
Ze werkt al jaren rond erfgoed en migratie(verhalen) bij het Red Star Line Museum. 

Laura Muls heeft met haar zachte tekeningen de liefde tussen oma en Mouna 
gevoelig en kleurrijk verbeeld. Ze tekent erg speels en met veel fantasie. 

Ze heeft een voorliefde voor illustraties van planten en dieren.
Voor beiden is het hun debuut.

www.studiosesam.be 
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Mama doet gek
Alice van de Geest & Dieter De Schutter

Wat is er met mama aan de hand? 
Ze zingt luidkeels in de badkamer, 

Amins oren doen er pijn van.
Ze blij�  maar planten kopen 

en gee�  Amin taartjes als ontbijt!
En ze zit de hele tijd op haar telefoon.

Amin maakt zich zorgen.
Waarom doet mama zo gek?

  ***
Alice van de Geest debuteerde met het Sesam-prentenboek De fanfare. Ze is schrijfcoach 

en juf in Nederland en heeft zich tot doel gesteld elk kind aan het lezen te krijgen. 
Dieter De Schutter is een illustrator uit Antwerpen met een heldere dynamische beeldtaal. 

Hij illustreerde eerder het Sesam-prentenboek Het Wispelturig Windorkest. 
Zijn werk heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder in 2021 de ‘Purple Island award’ 

van het Zuid-Koreaanse Nami Concours voor kinderboekillustratoren.

www.studiosesam.be 

Asma Ould Aissa & Hannah Van der Cruyssen 

TAMZA
de menseneterTAM
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Amar en Silya wonen in het land van de zeven bergen 
en zijn dol op cactusvijgen. Vandaag vinden ze de allerzoetste! 
Maar ze zijn niet de enigen die zin hebben in een lekker hapje ... 
Wie is de vrouw die ook een cactusvijg wil? Er is iets niet pluis.

De menseneter Tamza is één van de bekendste fi guren 
uit de Berberse volksverhalen die van generatie op generatie 
mondeling doorgegeven worden. 

***

Asma Ould Aissa was dol op de verhalen die haar moeder haar vroeger vertelde. 
Ze schreef een eigen versie van Tamza, met verwijzingen naar het 
oorspronkelijke Berberse verhaal.
Bij Studio Sesam verscheen eerder haar boek Safi a en de droombellen. 
Illustrator Hannah Van der Cruyssen maakte prachtige tekeningen 
bij dit verhaal en gaf Tamza zo een eigen gezicht. 
Hannah studeerde af in Visual Design aan de LUCA School of Arts 
en volgt een master Beeldverhaal. 
Dit kinderboek is haar debuut.

www.studiosesam.be 
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Ri�  gaat met papa en paps naar het park. 
Daar is een grote zandbak. 

Ri�  bouwt altijd de mooiste zandkastelen. 
Maar vandaag gaat er iets mis. Ri�  heeft hulp nodig. 

Lukt het om het kasteel weer op te bouwen? 

Droomkasteel is een spannend en teder verhaal 
over een fantasierijk, verlegen kind 

dat nieuwe vrienden maakt. 

Niels Verbinnen debuteert als schrijver. 
Naast verhalen creëert hij gebouwen. Want Niels is ook architect.  

Evy Van Guyse leefde zich helemaal uit in de fantasierijke illustraties. 
Ze brengt met dit werk haar tweede kinderboek uit. 

www.studiosesam.be

Dr� mkast� l
Niels Verbinnen & Evy Van Guyse 

Khadija Timouzar & Sanne � ijs 
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Het is feest bij Yasmina. 
Ze heeft nieuwe tweelingbroertjes: Nasr en Yanis. 

Yasmina vindt het al snel een stom feestje. 
Iedereen komt met cadeautjes voor de baby’s.

Zelfs haar nee� e Ilyas. 
Maar dan komt oom Ali ... 

Een vrolijk peuterverhaal over nieuwe baby’s
 in een gezin. Achteraan in het boek kun je 

de kleuren in verschillende talen ontdekken. 

  ***
Khadija Timouzar schreef eerder Een goal voor Imane en Feest voor Ilyas. 

Zij brengt alledaagse verhalen op een levendige manier bij peuters. 
Sanne Thijs debuteerde bij Studio Sesam met De fanfare

en is ondertussen wereldberoemd met haar project Full of Freckles
waarvoor ze vrolijke body positive illustraties maakt. 

Ze illustreerde al meerdere prentenboeken.

www.studiosesam.be 

 Svetlana Romanova & Julie van Hove 

  Bij 
Babushka
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Sasha is een speelvogel, 
maar mama en papa bedenken de hele dag klusjes. 
Was ik maar bij oma, mijn babushka, denkt Sasha. 

Daar mag ik altijd spelen.
Maar heeft babushka wel tijd om te spelen?

Er moet opgeruimd, gewassen en gekookt worden. 
Heeft Sasha daar wel zin in?

Een verhaaltje over veel liefde 
en de bijzondere band tussen kleinkind en grootmoeder.

  ***
Svetlana Romanova groeide op in het communistische Kirgizstan. 

Als kind verslond ze kinderboeken in de bibliotheek. 
Nu zet ze als schrijver haar eerste stappen in de kinderboekenwereld. 

Julie van Hove is geboren in Rwanda, opgegroeid in Zimbabwe en woont nu in Antwerpen. 
Ze heeft een voorliefde voor kleurrijke illustraties van dieren, de natuur 

en de diverse samenleving. 

www.studiosesam.be 
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Vandaag is het donutdag. Dan eten alle Polen donuts. 
Aga en Kamil gaan met opa en met mama’s 
boodschappenlijstje naar de Poolse winkel. 

Klopt dat lijstje wel? 
Een humoristisch verhaal over tweetalig opgroeien, 

misverstanden en vooral … heel veel donuts!

***

Marthe Nelissen is arabist, schrijver en geeft circusles. 
Ze schrijft ernstige opiniestukken, maar ook fantasierijke verhalen. 
Fantasie kan de wereld echt veranderen, daar is ze van overtuigd.  

Karolina Szejda is geboren in Polen en woont sinds haar zesde in Brussel. 
Ze is striptekenaar en leerkracht. Ze heeft in het Marc Sleen Museum gewerkt, 

waar ze de laatste pagina’s van haar debuutstrip 
Tram 5 tekende.

www.studiosesam.be 

Donutdag
Marthe Nelissen & Karolina Szejda

De ko� ers van oma
NADIA BABAZIA & LAURA MULS

Mouna’s oma is geboren in Marokko. 
Toen ze met opa trouwde, verhuisde 
ze naar hier. Oma mist Marokko. 
Daarom gaat ze er elk jaar naartoe 
en met volle ko� ers komt ze terug. 
Mouna wacht haar oma ongeduldig 
op. Heeft ze weer een speciaal 
cadeautje meegebracht? 

Thema’s: heimwee, migratie, 
grootouder, bloemen

+3 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784100 

Mama doet gek
ALICE VAN DE GEEST 
& DIETER DE SCHUTTER

Wat is er met mama aan de hand? 
Ze zingt luidkeels in de badkamer. 
Amins oren doen er pijn van. 
Ze blijft maar planten kopen en geeft 
Amin taartjes als ontbijt! En ze zit de 
hele tijd op haar telefoon. 
Waarom doet mama zo gek?

Thema’s: verliefdheid, LGBTI+, planten

+3 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784124 

Tamza de menseneter
ASMA OULD AISSA
& HANNAH VAN DER CRUYSSEN

Amar en Silya wonen in het 
land van de zeven bergen en zijn 
dol op cactusvijgen. Vandaag 
vinden ze de allerzoetste! Maar 
ze zijn niet de enigen die zin 
hebben in een lekker hapje ...  
Menseneter Tamza is één van 
de bekendste fi guren uit de 
Berberse volksverhalen. 

Thema’s: Berbers volksverhaal, 
Tamza, avontuur 

+4 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784148

Met steun van 

Overal cadeautjes
KHADIJA TIMOUZAR 
& SANNE THIJS

Het is feest bij Yasmina! 
Ze heeft twee nieuwe broertjes:
de tweeling Nasr en Yanis. 
Yasmina vindt het al snel een stom 
feestje. Want iedereen komt met 
cadeautjes voor de baby’s. Zelfs haar 
neefje Ilyas. Maar dan komt oom Ali …

Thema’s: babybezoek, nieuwe 
broertjes, jaloezie, kleuren

MET VERTALINGEN 
+2 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784094 

Bij Babushka
SVETLANA ROMANOVA 
& JULIE VAN HOVE

Sasha is een speelvogel, maar mama 
en papa bedenken de hele dag klusjes. 
Was ik maar bij oma, mijn babushka, 
denkt Sasha. Daar mag ik altijd 
spelen. Bij babushka moet er worden 
opgeruimd, gewassen en gekookt, 
maar deze klusjes zijn héél anders. 

Thema’s: grootouder, genderneutraal, 
diversiteit, klusjes doen

+3 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784117 

Donutdag
MARTHE NELISSEN 
& KAROLINA SZEJDA 

Vandaag is het donutdag. Dan eten 
alle Polen donuts.
Aga en Kamil gaan met opa en met 
mama’s boodschappenlijstje naar de 
Poolse winkel. 
Klopt dat lijstje wel? Wat betekenen 
de Poolse woorden op de verpakkingen 
in de winkel? En wat zijn donuts lekker! 

Thema’s: tweetaligheid, 
Poolse feestdag, grootouder, donuts

+4 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN 9789492784131 

Droomkasteel 
NIELS VERBINNEN
& EVY VAN GUYSE 

Ri�  gaat met papa en paps 
naar het park om er het mooiste 
zandkasteel te bouwen. 
Maar er gaat iets mis.
Ri�  heeft hulp nodig.  

Thema’s: LGBTQIA+, non-binair, 
verlegen, vriendschap, fantasie  

+4 JAAR · 24 PAGINA’S · € 12,95
ISBN: 9789492784223
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