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Tochtje langs allerlei culturen
Deelname aan internationale kinderverhalenwedstrijd levert Liselotte
Schippers eerste prentenboek op.
door Elisabeth van Horen
APELDOORN – Eten ze hier ook
kroepoek en saté vraagt het Chinese jongetje Chan zich af. Hij is
met zijn ouders naar Nederland
verhuisd en gaat de buurt verkennen. Hij maakt nieuwe vriendjes
en komt van alles te weten. Het
prentenboek ‘Kroepoek en Saté’ is
een tochtje langs allerlei culturen.
Auteur Liselotte Schippers deed
in 2012 mee aan de internationale
kinderverhalenwedstrijd van het
Nederlandse bedrijf Inclusive
Works. ,,Het thema sprak mij aan.
Het is een organisatie die zich inzet voor een samenleving die niemand uitsluit, maar insluit”, vertelt ze. De opdracht luidde: schrijf
een origineel verhaal voor peuters
of kleuters over de multiculturele
samenleving. In haar werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGNet en als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk komt Schippers regelmatig in aanraking met mensen uit
verschillende culturen. ,,Ik vind
het belangrijk dat kinderen kennismaken met andere nationaliteiten en respect hebben voor elkaars normen en waarden. Kinderen hebben naast verschillen ook
veel overeenkomsten. Die boodschap wil ik met mijn verhaal
overbrengen.”
Ook de traditionele rolverdeling
tussen man en vrouw wordt nog

teveel bevestigd, vindt ze. ,,In veel
boeken is het nog steeds papa
werkt, mama verzorgt.” Dat rollenpatroon wil Inclusive Works
eveneens doorbreken met de kinderverhalenwedstrijden, die ze regelmatig uitschrijven. Er moet
meer aandacht komen voor nieuwe man-vrouw rollen en andere
levenskeuzes. ,,In mijn boek komt
onder andere een homopaar voor,
maar het accent ligt op de verschillende culturen.”
Ze won de wedstrijd in 2012 niet,
zegt Liselotte Schippers lachend.
,,Toch voelt het alsof ik wel heb
gewonnen. Wat er daarna gebeurde, is eigenlijk veel leuker.” In
maart 2013 werd ze tot haar grote
verrassing benaderd door Clavis
Uitgeverij, die samenwerkt met
Inclusive Works en de boeken
van de winnaars uitgeeft. De uitgever had haar manuscript uit de
circa 350 inzendingen gekozen
om eveneens uit te geven, omdat
het zo’n leuk verhaal is. ,,Ik had
nog nooit eerder meegedaan aan
een wedstrijd, dit is mijn eerste
prentenboek dat uitkomt. Ik
schrijf kinderverhalen sinds ik
zelf kinderen heb. Daarnaast
houd ik een blog bij met korte verhalen. En ik ben nu bezig met het
schrijven van een leesboek voor
oudere kinderen’’, vertelt de moeder van twee meisjes van 9 en 4.
Het idee voor ‘Kroepoek en Saté’
had ze al snel in haar hoofd. Chan

䡵 Schrijfster Liselotte Schippers toont haar nieuwe prentenboek met kinderverhalen. Originele verhalen over de mul-

ticulturele samenleving ‘die niemand uitsluit, maar insluit. foto Cees Baars
belt bij al zijn buurkinderen aan,
jongens en meisjes uit onder andere Afghanistan, Turkije, Italië,
Polen en België. ,,Ze spelen verstoppertje, gaan zwemmen en rolschaatsen. Ieder verhaaltje gaat
over een kind uit een ander land.
Het begint met hallo en als afscheid een groet in de taal van
herkomst. Ook hoort hij wat het
favoriete gerecht is uit hun land.

Bekenstichting dag lang op
pad langs eeuwenoude Grift

In een woordenlijstje staat de vertaling in het Nederlands.”
Schippers koos ervoor de tekst op
rijm te zetten. ,,Het was echt puzzelen, het past mooi in rijm. Er zit
herhaling in, dezelfde zin aan het
eind of een tussenzin.” De kleurrijke tekeningen in het boek zijn
van Monique van den Hout. ,,Ik
heb haar nooit persoonlijk ontmoet, we hadden contact via mail

Agenda
DINSDAG 21 APRIL

door Bert Felix
VAASSEN – De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen
en Beken zet de eeuwenoude
Grift centraal tijdens haar voorjaarsexcursie. De dagtocht is ook
gericht op de ontwikkelingen van
de laatste jaren.
De excursie op zaterdag 25 april
begint bij kasteel Cannenburch in
Vaassen. Deelnemers krijgen uitleg over het herstel van de beek
en bezoeken verschillende voorbeelden daarvan. Ook nieuwe natuur maakt deel uit van het programma, met een bezoek aan het
Vossenbroek. Daarnaast gaan de
deelnemers naar het infiltratieproject van waterbedrijf Vitens in
䡵 De eeuwenoude Grift staat centraal tijdens de voorjaarsexcursie van de
Epe.
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Die staat op het
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voor komende zaterdag. Eigen foto
stichting
kunnen ook
andere
langstellenden meedoen. Aan het
einde ontvangen de deelnemers Grift, die sterk verbeterd is en een ze vier keer het kwartaalblad De
een boekje over de Grift dat bin- aanwinst voor het landschap Wijerd. Opgave tot uiterlijk 19

en telefoon. De samenwerking
was fantastisch. Zij heeft de kinderen zó getekend zoals ik het me
had voorgesteld. En in iedere illustratie zie je kenmerken van het
land waaruit het kind komt.”

Kroepoek en Saté verschijnt in mei bij
Clavis Uitgeverij. Voor kinderen vanaf
4 jaar, prijs 14,95 euro. www.liselotteschippers.nl

nioren; 9.30-10.30: seniorengym
(55-70-jarigen); 19u: Aqua sportief
avond.
Koetshuis de Cannenburch, 19.30u:
lichtbeeldenavond Vaassen in oorlogstijd.
䊳 ZUTPHEN
Vrijeschool Zutphen, Dieserstraat 52,
19.30u: Lezing Tibetaans boeddhistische
lama Dzogchen Rinpoche over ‘Het loslaten van het verleden”.

APELDOORN
De Drie Ranken, Eglantierlaan,
9.30-11.30u: Reparatie Café.
Woon- zorgcentrum Talma Borgh, Fortlaan, 10-15u: Open dag.
WOENSDAG 22 APRIL
De Stolp, Violierenplein 101, 14-16u:
Longpunt Apeldoorn over ‘WMO, uw
䊳 APELDOORN
zorg verandert’.
’t Cafeetje van Marja, Hoofdstraat 166,
Gebouw Irene, achter Grote Kerk,
Loolaan, 14u: lezing over bij NVVH Vrou- 9.30-11.30u: Sisterkaffee.
Decathlon, de Voorwaarts, 13-17u: Fitwennetwerk over Indonesische Wayang.
zuil, conditie testen.
Entree niet-leden: 5,- euro.
CSV Apeldoorn, 13.30-16u: Finales
Leger des Heils, Hofveld 21-23,
schoolvoetbal.
19.30-21u: inloopspreekuur van SchuldDuivensportcentrum, Prinses BeaHulpMaatje.
Theologische Universiteit, Wilhelmina- trixlaan 240, 19.45u: Bingo.
Gigant, Nieuwstraat 377, 20u: OKW-lepark 4, 19.45u: lezing Ex Oriente Lux.
zing: ‘De toekomst van de verzorgingsGratis toegang.
Röntgenkerk, Prof. Röntgenstraat 9,
staat’. Entree: 9,- euro.
䊳 EERBEEK
20u: Meezingavond bij The Swinging
Sporthal De Bhoele, 15-16u: Instuif
Voices.
䊳 DEVENTER
Handbalvereniging Brummen.
Titus Brandsmakerk, Titus Brandsmap- 䊳 ELSPEET
Hervormde kerk, Nunspeterweg,
lein 2, 19.30u: Voorstelling Lief, liever,
19.30u:
kerkdienstby
Stephanos.
liefst van Theater
Onbeperkt.
April
22, 2015 1:48 pm
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TECNAVIA
Vrijmetselaarsloge Le Préjuge Vaincu,
䊳 OOSTERHUIZEN
Dorpshuis, Oude Veen 21, 20u: openbaRijkmanstraat 10, 19.30-20u: voorlichre vergadering Dorpsraad Oosterhuizen.
tings- en informatieavond.
Deventer Schouwburg, 19.30u: Theater
䊳 VAASSEN
䊳

