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Mam, voor jou en dankzij jou,
voor mijn kinderen en jouw kleinkinderen.
 - LS

Dit boek werd genomineerd in de kinderverhalenwedstrijd van Inclusive Works.

Wij danken de juryleden en voorzitters hartelijk voor hun inzet in de wedstrijd.



          , ik ben Chan uit China
en dat is heel ver weg, ja!
Samen met mijn vader, mijn moeder en mijn zus
ben ik verhuisd, dat was een hele klus.
Maar mijn moeder kreeg hier een baan.
Ze wordt astronaut en gaat naar de maan!

Om aan dit land te wennen,
ga ik de buurt verkennen.
Ik ga aanbellen en iedereen begroeten,
en allerlei nieuwe vriendjes ontmoeten.

Een vreemd land, een andere straat …
ik ben benieuwd hoe alles hier gaat.
Houden kinderen hier van spelen?
Of zal ik me gaan vervelen?
Vinden ze mij wel oké?
En houden ze van kroepoek en saté?



Mila is in Bosnië geboren,
dat kun je aan haar groet wel horen.
Ze woont hier op nummer zes
en is zo mooi als een prinses.
De moeder van Mila is politievrouw,
ze houdt de buurt veilig voor mij en jou.
Haar vader vaart op open zee
en soms mag Mila met hem mee.

Verlegen bel ik bij mijn buren aan,
hoe zal dit eerste bezoekje gaan?

Mila laat zien wat ze het liefste doet:
voetballen! Ze kan het goed!
Samen trappen we tegen de bal
en daar is het eerste doelpunt al.

Na het spelen zijn we moe
en wel aan iets lekkers toe.
We krijgen Bosnische ćć            te eten!
Dat zijn gehaktrolletjes, moet je weten.

Dan is de dag alweer voorbij
en in onze eigen taal groeten wij:

‘           , ik woon nu op nummer vier
en ik ben gekomen voor plezier!
Ik ben Chan en wie ben jij?’
‘Zdravo, ik ben Mila,’ zegt ze blij.

‘Zàijiàn!’ en ‘Do videnja’



Vriendjes maken durf ik nu wel,
dus ik druk op de volgende bel.

‘          , ik woon sinds kort in deze straat
en ben benieuwd hoe het hier gaat.
Ik ben Chan en wie ben jij?’
‘Hallo,’ zegt Tim verlegen tegen mij.

Na het spelen zijn we moe
en wel aan iets lekkers toe.
We krijgen Nederlandse hutspot te eten!
Dat is gestampte peen en ui, moet je weten.

Dan is de dag alweer voorbij
en in onze eigen taal groeten wij:

‘Zàijiàn!’ en ‘Tot ziens!’

Tim is in Indonesië geboren,
geadopteerd om bij dit gezin te horen.
Nederlands is nu zijn taal,
dat is voor hem al heel normaal.
De vader van Tim is muzikant,
hij is bekend in het hele land.
Zijn moeder helpt mensen als ze ziek zijn,
zo’n dokter in de straat is reuzefijn.

Tim speelt met mij een knikkerspel,
daarmee vermaken wij ons wel.
Alle knikkers rollen in het rond,
steeds dichter bij het potje in de grond.


