
Kleur in de boekenkast.  
Nieuwe prentenboeken!
Knuffeldief 
SALOUA EL MOUSSAOUI  
& GEERT NIJS

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

Thema’s: gezin, papa, knuffels, 
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 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 

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 koffers 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 
koffers 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 figuren uit de Berberse 
volksverhalen die van generatie op 
generatie mondeling doorgegeven 
worden. 

Thema’s: Berbers volksverhaal, 
Tamza, avontuur 

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

Deze 7 nieuwe prentenboeken  
voor peuters en kleuters  
zijn het resultaat van een  
Sesam-literatuurtraject  
met steun van  
Literatuur Vlaanderen,  
Darna vzw en Stad Antwerpen. 

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  
 


