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“O ké, ‘t G o o i i s wat w i tte r, m a a r o n s l a n d te l t z oveel c u l t u ren ”

Prentenboek met hoofdrollen voor niet-Europese kinderen
BUSSUM – Pak een willekeurig
prentenboek en je kunt er gif op
innemen dat de schattige tekeningen blanke personages zijn.
Als het aan de Bussumse Liza
Milton (40) ligt, komt hier heel
snel verandering in. Haar eerste
zelfgeschreven boek Priscilla,
prinses van het Zomercarnaval,
en de boeken die zij van anderen op de markt brengt onder de
vleugels van haar uitgeverijtje
Maopé Books zijn in ieder geval
een kleurrijk begin.
Als kind van Arubaanse ouders weet Liza Milton maar
al te goed hoe het voelt om
als donker kindje te lezen
in boeken waarin de hoofdrollen zijn weggelegd voor
blanke, vaak ook blonde,
kinderen. “Dat viel mij als
klein kind al op”, vertelt
Liza, die een paar jaar geleden van Amsterdam naar
Bussum verhuisde. “Nederland is multicultureel – oké,

Liza leest haar dochtertjes Elin en Benthe voor.

T.B. Huurmanlaan 7, 1403 SL Bussum,
Tel. + Fax 035 - 691 93 12
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Drie specialismen onder één dak!

Inspiratie
“Voor het boek had ik genoeg

inspiratie, want ik mocht als
vijftienjarige mijn oom en
tante op het Zomercarnaval
in Rotterdam helpen. Zij
verkochten daar eten, en ik
zag die kleurrijke optocht
aan me voorbijgaan. Ik vond
het ge-wel-dig: al die prachtige kostuums, de kleurrijke
praalwagens, al die feestende
mensen met blije gezichten,
het heerlijke eten, de sfeer…
én iedereen is dan blij, iedereen is gelijk.

Ongelooflijk!”
Evenwicht brengen in kinderliteratuur: dat is de
droom die Liza verwezenlijkt, stapje voor stapje. En de
vervulling van haar tweede
droom krijgt ook langzaamaan vorm. “Voor kinderen
uit Kaapverdië is een boek
iets onbereikbaars. Als ze al
een schoolboek hebben, zijn
het kopietjes. Daarom wil ik

mijn droom zien uitkomen:
daar, bijvoorbeeld in Senegal, samen met illustratoren
en schrijvers uit dat land,
een prentenboek uitgeven.
Een boek waarin de kinderen zichzelf herkennen.”
Liza probeert via een subsidie van NL EVD Internationaal van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie genoeg
fondsen te kunnen aanboren
om dat project van de grond
te krijgen.
“Alle kinderen, all over the
world, moeten de mogelijkheid hebben om boeken te
lezen. Boeken, waarin ze
zichzelf herkennen, waarin
personages te vinden zijn
waarmee ze zich kunnen
identificeren. Lezen en voorlezen… het is zo belangrijk
voor de ontwikkeling van
kinderen”, zegt Liza ten
slotte.

Droom voor Rehobothschool komt uit

MEUBELATELIER  WINKEL
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’t Gooi is wat witter – maar
ons land telt zoveel verschillende culturen. En dat zie je
niet terug in de boeken die
kinderen lezen. Daarin wil ik
graag verandering brengen.”
En dus spelen kinderen met
niet-Europese roots de hoofdrol in de boeken die zij met
Maopé Books uitgeeft. En ook
in het door Liza Milton en
Anne-Rose Hermer geschreven boek Priscilla, prinses
van het Zomercarnaval zie je
een zuivere reflectie van de
werkelijkheid: waar op het
Zomercarnaval in Rotterdam
170 culturen samensmelten
tot één kolkende, feestende,
vrolijke mensenmassa, zie je
in Liza’s en Anne-Rose’ prentenboek ook kinderen van
allerlei etnische achtergronden terug op het carnaval.

• ZITGROEPEN • EETKAMERS
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• BEDTEXTIEL • ETC.
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NAARDEN - Na jaren van
plannen maken, geld inzamelen en verbouwen, opende de Rehobothschool in
Naarden-Vesting afgelopen
vrijdag met trots het nieuwe
theater- en technieklokaal.
De school realiseerde daarmee de droom van kinderen, ouders en leerkrachten:
een multifunctionele ruimte
voor lessen in techniek, dans
en ritmiek, handvaardigheid
en voor open podia en exposities.
In nieuwe schoolshirts en
met een ballon in de hand
waren alle kinderen vrijdag
getuige van de feestelijke
opening van het nieuwe
theater- en technieklokaal.
Ook ouders en sponsors
woonden de korte ceremonie bij die afgesloten werd
op Bastion Nieuw Molen met
het oplaten van 235 kleurige
ballonnen tegen een zonnige
blauwe lucht. De afgelopen
drie jaar hebben alle betrokkenen hun energie gebundeld om de voormalige
kleuterschool op het plein
om te kunnen bouwen tot
een multifunctionele ruimte
voor leerlingen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. De school
wil het onderwijs graag verder optimaliseren door invoering van technieklessen
en het aanbieden van extra
ruimte voor cultuur, theater
en handvaardigheden.

Filmpje? Plaats ‘m
op onze site!
Op www.hetgooiseleven.nl bestaat ook de mogelijkheid
om video’s te uploaden. Heb je een filmpje gemaakt
van de finish van de plaatselijke hardloopwedstrijd, een
prijsuitreiking bij je voetbal-, schaak- of dansvereniging,
talentenavond op de basisschool je kind? Surf naar www.
hetgooiseleven.nl, scroll naar het oranje vlak waarin staat
‘uw video plaatsen’ en volg de aanwijzingen.

