
Boekenlijst definitief 
 
* = geselecteerd, nog even bepalen nu of later bestellen 
√ = nieuw leverbaar 
x = alleen antiquarisch 
 
(B) = bronnenboek, al dan niet vanuit 
cultureel-religieuze achtergrond 
(E) = emanciperende boeken, niet vanuit 
geloofsovertuiging 
(P) = prentenboek 
 
Nieuw via EduCulture: 
√Bij mij op de maan: Russische kindergedichten (B) 
√De Koran: Uitleg voor kinderen (B) 
√Arabische sprookjes (B) 
√Het Madiba-boek (B) 
√Verhalen van Nasreddin Hodja (B) 
√En toen Sheherazade, en toen? (B) 
√Verhalen uit het land van de Soefi's (B) 
√Islamic Geometric Patterns (Broug) (B) 
√Sterrendrager (B, P) 
√Kersenhemel (P) 
√Samen op de wereld (P) 
√De vierde koning (P) 
√Mensen mensen wat een mensen (P) 
√Azizi en de kleine blauwe vogel (P) 
√Idje wil niet naar de kapper (P) 
√Whistle for Willie (P) 
√Blauwtje en geeltje (E) 
√Het lammetje dat een varken is (E) 
√De gulle boom (E) 
√Spiegelbeeld (E) 



√Follow the drinking gourd (P, E) 
 
Antiquarisch: 
Volksverhalen uit kleurrijk Nederland (Lemniscaat 
6-delig): Dieren, Feesten, Draken, Betoverd, List & 
Bedrog, Reizen 
Tenzins hert 
Het angsthaasje (Jatakaverhaal) 
Lang geleden toen de aarde nog vlak was; Drie 
legenden uit Afrika 
Boeddha legenden (Jatakaverhalen) 
xDe vlinderbron (Chinese verhalen) 
xNoordamerikaanse Indianensprookjes 
xDe dans van de drummers (B) 
xOverzee (P) 
xTibili het jongetje dat niet naar school wil (P) 
xAfrika achter het hek 
xDe koning en de moskee (P) 
xDe held Amiran (B) 
xPezzettino NL (E) 
xAfrikaanse sprookjes  
(https://www.reis-boek.nl/boeken/afrikaanse-sprookjes/) 
Spelletjes uit de hele wereld 
De avonturen van Leuk de Haas (Senegal) 
Dyompo’s reis om de wereld (Surinaams) 
Het einde van de wereld (Robert Walser/Guus Kuijer) 
Tao der kleine Rabe 
 
NOG NIET BESTELD, ONTHOUDEN 
Boeddha's beestenboek (Jatakaverhalen) (B) (nog niet 
uit, ONTHOUDEN) 
xIbrahiem en Abraham (v.a. 10 jaar , ONTHOUDEN) 
xHoe Nanzi de koning beetnam (collector's item) (B) 



xThe big box / Die Kinderkiste - Toni Morrison 
(collector's item) 
xWaarom een aap een staart heeft. Dierenverhalen van 
over de hele wereld (Ed Franck, Anne Westerduin) 
xLast night of Ramadan (Maissa Hamed, Mohamed 
Wah) 
xWat lijk jij op je papa! / Een stukje maan in de koffie 
(Mandelbaum) 
xKikkertje & slangetje (P) 


