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Talentvolle nieuwe auteurs opleiden in 

het kinderboekenvak met de focus op 

meer diversiteit in makers, personages 

en verhalen – dat is het doel van het 

kinderverhalentraject van stichting Story 

Academy. Na drie succesvolle edities 

startte ROSE stories in 2021 de vierde 

editie met vijf talentvolle auteurs.



TALENT

In het ROSE stories kinderverhalentraject 

worden getalenteerde auteurs begeleid bij 

het maken van hun eerste kinderverhaal. Met 

masterclasses en persoonlijke coaching van 

prominente namen uit het kinderboekenvak 

onder wie Mylo Freeman, Rachida Lamrabet, 

Joan Windzak en Rudy Asibey, brengen de  

deelnemers tijdens het traject hun eigen 

verhaal naar het hoogste niveau. Aan het 

einde van het traject hebben ze hun eigen 

verhalen in samenwerking met illustratoren 

gemaakt.

DOEL

Het kinderverhalentraject van ROSE stories 

heeft tot doel het huidige kindermedia-

aanbod van 4-12 jaar inclusiever te maken. 

We willen kinderen van alle achtergronden 

bereiken met diverse verhalen. Zoals 

schrijfster en literair pleitbezorger Sharron 

McElmeel het verwoordt: “Kinderen hebben 

behoefte aan zowel spiegels als ramen. Veel 

gekleurde kinderen zien de wereld alleen 

via ramen en zij hebben spiegels nodig. 

Andere kinderen zien alleen spiegels en zij 

moeten de wereld ook door ramen leren 

zien.” De focus van de verhalen uit het 

kinderverhalentraject ligt niet op afkomst, 

maar op een leuk/spannend/grappig verhaal 

voor kinderen, zodat diversiteit als iets 

natuurlijks wordt ervaren.

AANLEIDING

In 2016 bracht ROSE stories voorleesboek 

Mootje uit, een spannend en avontuurlijk 

voorleesboek over het Marokkaans-

Nederlandse meisje Mootje, dat in haar 

drukke gezin een plekje voor zichzelf 

zoekt. Daarna volgden onder andere de 

jeugdroman Cyrus & Farnaz over de Iraanse 

Cyrus, het voorleesboek Hoekjes van geluk 

over de Marokkaans-Nederlandse pechvogel 

Sam, Rocca en het geheime toverrecept, een 

fantasierijke jeugdroman en Waar is mijn 

noedelsoep?!?, een kleurrijk prentenboek dat 

jonge kinderen kennis laat maken met eten 

uit verschillende culturen in Nederland

Deze publicaties zijn een mooi begin voor 

een inclusiever kindermedia-aanbod, maar 

met deze titels alleen zijn we er nog niet. 

Met het kinderverhalentraject zoekt ROSE 

stories op actieve wijze naar talent, om zo 

nog meer mooie en inclusieve verhalen aan 

kinderen te kunnen vertellen. Idje wil niet 

naar de kapper was het eerste boek dat 

ROSE stories uitgeeft dat ontstaan is tijdens 

het kinderverhalentraject 2017.

Inmiddels is Michael Middelkoop ook 

bezig met de verfilming hiervan. Het boek 

van Robert van Dijk Vrijdag kom ik weer 

thuis, ontstaan tijdens de tweede editie van 

het ROSE stories kinderverhalentraject, is 

onlangs door Gottmer uitgegeven.
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Illustratie: Lisa van Winsen
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HET BERBERSPINNETJE  
LEERT VAN ZICHZELF TE HOUDEN

SAMIRA EL 
KANDOUSSI

SYNOPSIS

Berberspin is een spin die goed kan zingen 

en dansen. Maar het zit hem niet altijd mee. 

Zijn ouders steunen hem niet en op school 

wordt hij soms gepest door Drek Spinnenvlek 

en zijn kompanen Kootje Spinnenpootje en 

Shaka Kingspin. 

Berberspin heeft een probleem. Als hij 

bang is of onzeker, wordt hij onzichtbaar. Hij 

neemt schutkleuren aan van de omgeving. 

Als de grote jaarlijkse webstrijd plaatsvindt, 

wil berberspin graag meedoen, maar 

daarvoor moet hij zijn angsten overwinnen. 

Hij krijgt hulp van vrouw Muis die hem leert 

hoe hij van zichzelf moet houden. In dit boek 

kom je erachter hoe de getalenteerde, maar 

bange Berberspin voor het eerst in zijn leven 

de kracht vindt om zichzelf te zijn en een 

plek inneemt in de spotlights.

AUTEUR

Samira el Kandoussi was als kind al 

gefascineerd door de wereld van verhalen 

vertellen. Thuis in de keuken, tussen de 

kokende vrouwen, wurmde zich tussen hen 

in en zoog alle verhalen op. Deze vertelde 

ze later na in haar columns en stukken. In 

2003 studeerde ze af aan de School voor 

Journalistiek. Tijdens haar studie deed ze 

mee aan debatten en heeft ze verschillende 

tv optredens gedaan. Na haar studie maakte 

ze tv voor de VPRO, NTR en schreef ze voor 

verschillende kranten en tijdschriften. Typisch 

aan Samira is haar maatschappelijke betrok-

kenheid, maar ze is ook rauw, kwetsbaar en 

altijd met een vleugje humor en zelfspot. 
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Ergens hier ver vandaan, midden in een groot bos woont een 
berberspinnetje. Hij is de enige in het hele woud met een vreemd 
teken op zijn rug. De rest van alle andere spinnen in het bos dragen 
een kruis.

Hij is een zachtaardig vrolijk spinnetje met grote donkere ogen 
waar hij goed mee kan zien. Als hij blij is, springt hij hoog de lucht in, 
soms wel tien keer hoger dan een grasspriet.

Berberspin kan prachtige hoeden maken. Thuis knipt hij stukken 
stof uit oude kleding. Daar maakt hij hoofddeksels van. Dan is hij een 
zeeman, een piraat, een avonturier of een cowboy.

Bij zijn hoed draagt hij bijpassende glimmende sokken. Ook die 
ontwerpt hij zelf. Elke dag staat berberspin voor de spiegel in zijn 
kamer met een kam in zijn hand te zingen. Hie-hie-oeh! Hij voelt 
de muziek, hie-hie-auwww, hij houdt zijn buik vast. Oh yeah! Hij 
springt hoog in de lucht en landt met een bons op het puntje van zijn 
spinnenpoten. 

‘Wat ben je aan het doen?’, roept de moeder van berberspin. Met 
blosjes op zijn wangen: ‘Ja, mamma, sorry!’. Hij maakt zichzelf klein 
als zijn moeder door de gang loopt. Ze zucht.

‘Kon ik mijn talent en dit spectaculaire dansje maar aan de wereld 
laten zien’, denkt berberspin.

Berberspin pakt zijn broodtrommel en beker melk en rent naar 
buiten. Joepie! Elke dag vertrekt hij naar school op de fiets. Berber-
spin trapt zo hard dat zijn hoed afwaait. ´Mijn hoed!!´ De wind 
neemt de hoed mee. ‘Hoed! Kom terug...’ Hij gooit zijn fiets neer en 
springt achter zijn hoofddeksel aan. Hebbes! Opgelucht veegt hij het 
stof eraf, zet hem terug op zijn spinnenkopje en fietst verder.

Als berberspin verder het bos in is, kan hij helemaal zichzelf zijn. 
Als hij zijn keel opendoet weet hij niet dat de dieren in het woud al op 
de uitkijk staan. De uil zet zijn boek neer, de mieren staken hun werk 
en de bijen nemen pauze.



Vanachter de takken luisteren ze allemaal verrukt mee. ‘Tura luraaa 
luraaaa,’ klinkt de zuivere stem van berberspin door de hemel. Al 
zingend en trappelend fantaseert hij weer dat hij op een dag optreedt 
voor duizenden spinnen. Met zijn glinsterende sokken aan doet hij 
zijn spectaculaire spinnenpotendansje!

Maar plots komt er een einde aan zijn droombeeld. Het hart van 
berberspin begint luid te bonzen. Hij nadert het schoolgebouw. Zijn 
huid jeukt. Oh nee, het is weer zo ver. Hij kijkt in de spiegel van zijn 
fiets en ziet alleen nog zijn hoed. Hij loert naar beneden: oh nee! 
Alleen nog zijn sokken!

Het komt allemaal door Drek Spinnenvlek. De pestkop. Drek is een 
donkere spin met een lange, zwarte, slanke rug waardoor hij langs 
kieren glipt. Berberspin is bang voor Drek en daardoor wordt hij lang-
zaam onzichtbaar en krijgt hij dezelfde kleuren als zijn omgeving.

Hij staat voor de deur van de school te rappen. ‘Drek – Drek Spin-
nenvlek – maakt het mooiste spinnenweb – aan een webstrijd moet je 
met mij niet beginnen – want Drek zal altijd winnen’. Drek geeft een 
boks aan zijn vrienden Vlootje Spinnenpootje en Shaka Kingspin.

Webstrijd? Gauw zet berberspin zijn fiets op slot. In de hoop dat 
hij niet opvalt bij Drek Spinnenvlek schuifelt hij ongemerkt naar de 
ingang. Net wanneer berberspin zijn rugzak afdoet bij de kapstok, 
verschijnt Drek uit een kier als een spook: boe! Berberspin schrikt 
zich letterlijk het hoedje van zijn lijf! Zijn hoed valt op de grond. 

‘We zien je wel! Daar heb je onze onzichtbare griezel weer met 
dat rare teken op zijn rug en malle kleren aan! Moeten we jou 
berbergriezel noemen?!!! Samen met zijn vriend Vlootje Spinnen-
pootje, grissen ze de hoed van de grond en rennen ermee weg. Hun 
gemene gelach klinkt in de verte nog na. De tranen trillen achter de 
ogen van Berberspin.

Fragment uit Het berberspinnetje leert 

van zichzelf te houden – Samira el Kandoussi



Illustratie: Kristof Devos 
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REZA EN HET HUIS 
VAN HERINNERINGEN

NOURA
HARRATH

AUTEUR

Noura Harrath verruilde op haar zeventiende 

Zoetermeer voor Tunis. Daar ging ze 

Arabisch studeren en onderzocht ze het tot 

dan toe onbekende terrein van haar vaders 

achtergrond. Ze verbleef bij familie, en op 

een avond toen ze zat te lezen, boog haar 

oma zich over haar boek en zei: ‘qra, iqra, 

iqra.’ (‘Lees, lees, lees.’) Een referentIe naar 

het begin van de Islam en haar manier om 

het belang en de schoonheid van boeken te 

duiden.  

Interculturele en interreligieuze 

vraagstukken hebben Noura als beginnend 

schrijfster sterk  gevormd. Tijdens haar 

studies InternatIonale Ontwikkeling, 

Culturele Geografie, en theater heeft ze 

zich verder verdiept in wat een plek, cultuur 

en taal met een mens doen. Haar verhalen 

reflecteren op wie je bent als persoon mede 

en ondanks je leefwereld. Soms werkt ze met 

niet-realistIsche elementen, symboliek en 

metaforen om de realiteit te benaderen. 

SYNOPSIS 

Wat gebeurt er met je herinneringen 

wanneer je vertrekt? Waar gaan 

herinneringen naartoe? Hoe kunnen we 

alles wat ons dierbaar is blijven herinneren? 

En vergeten we onze beste vrienden ooit 

wanneer we ze niet zien?

Reza gaat verhuizen. Zijn ouders zeggen 

dat je het allerbeste vooruit kan kijken. Maar 

hij wil niet verhuizen want hij is bang dat zijn 

herinneringen zullen verdwijnen, vooral aan 

zijn beste vriendin Sara. 

Hij verstopt zich in een koffer. Die blijkt 

magisch te zijn en leidt naar het Huis van 

Herinneringen. Het Huis bestaat uit vele 

kamers, één voor elk levensjaar van Reza, 

gevuld met zijn herinneringen in de vorm van 

verhalen, beelden, geluiden en geuren. 

Reza ontdekt zo dat zijn herinneringen 

zorgvuldig bewaard worden en dat hij die 

altijd kan terugvinden in Het Huis. Hij leert 

wat koesteren betekent. Nu is hij niet meer 

bang om zijn herinneringen te verliezen 

en kan hij met een geruster hart afscheid 

nemen van zijn vriendin Sara en van alles 

wat er is geweest.
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PROLOOG

Alles wat we hier hebben meegemaakt, dat zal hier blijven. Al heb je veel 
verhuisdozen, het is onmogelijk alles in te pakken. Geuren, kleuren, mensen, dat 
alles kun je niet zomaar opvouwen en meenemen. 

Soms zegt mijn pap: ‘Ik heb geen taal meer. Geen land. Geen grond. Ik ben 
van overal en van nergens. En het enige dat ik weet, is dat ik vooruit moet kijken. 
Terugkijken heeft geen zin.’

Dat probeer ik mezelf ook te vertellen. Toch voelt het dan alsof ik uit elkaar val. 
Alsof ik een holle koffer ben, met de inhoud die overal ligt. Ik kan niet omkijken 
naar wat er achter me ligt: een tandenborstel in het noorden, een onderbroek in 
het zuiden. Een sok in het oosten en een muts in het westen. Dan ben ik verspreid 
over overal. Wat blijft er dan nog van mij over?

 
DE GYMPENRUIL

De volgende dag hangen Reza en Sara op het pleintje. Reza staart voor zich uit.
‘Joehoe, is daar iemand?’ Ze wuift voor Reza’s gezicht.
‘Zullen we elkaar vergeten wanneer we elkaar minder vaak zien?’ vraagt Reza haar.
‘Mij mag je niet vergeten hoor.’
Sara en Reza hebben dezelfde schoenmaat en ze dragen allebei altijd gympen. 
‘Geef me een van je schoenen,’ zegt Sara.
‘Wat?’
‘Geef me een van je schoenen.’ 
Reza trekt de veters los. Sara neemt zijn schoen aan en trekt haar eigen schoen uit.
‘Hier. Draag jij de mijne en ik de jouwe.’ 
Hij doet Sara’s gymp aan en gaat staan. 
’Oh, zit best lekker,’ grinnikt hij.
‘Dan gaan we altijd samen, ook als we op verschillende plekken zijn.’
‘En als iemand er wat van zegt, dan vertel ik over jou en jij over mij!’ roept Reza uit.
‘En vergeten we elkaar niet. Dan moet dit maar zo.’ 
Sara zucht. 
‘Het kan maar voor eventjes, want die schoenen worden op een dag ook te klein,’ 

bedenkt ze en springt op. ‘We moeten de verhuizing stoppen!’



Fragment uit Reza en het huis van herinneringen – Noura Harrath

 

DE OCHTEND VAN DE VERHUIZING

Het is vroeg in de ochtend. Reza zit op zijn bed en staart voor zich uit. Hij 
heeft geen slaap meer. Het eerste ochtendlicht schijnt door de opening van 
de gordijnen. 

Midden in zijn kamer staat de laatste lege koffer. Het was hem nog niet 
gelukt die in te pakken. Elke keer wanneer hij een beetje moed had verza-
meld, voelde hij zijn armen en benen slap worden. Hij gooit het dekbed over 
zijn hoofd, hopend dat hij er even niet hoeft te zijn. 

‘Psst, Reza.’ Hij kijkt van onder zijn dekbed. Plotseling staat Sara in de 
deuropening van zijn kamer.

‘Ik heb een idee.’ Ze komt op haar tenen naar binnen terwijl ze de deur 
zachtjes dicht doet. Haar wilde krullen staan alle kanten op. Reza moet 
lachen, die krullen lijken wel de gedachten van Sara, die soms alle kanten op 
gaan, zonder dat je er een rechte lijn in kunt trekken.

‘Sara! Hoe ben jij hier binnengekomen?’
‘Gewoon met de reservesleutel. Je ouders slapen nog door.’ 
Sara’s ouders hebben een reservesleutel van Reza’s huis, voor noodge-

vallen. Dit is wel een noodgeval, vindt Reza.
‘Je moet je in de koffer verstoppen.’
‘Waarom?’
‘Dan zullen ze je niet vinden en moeten ze de verhuizing afzeggen.’
‘Ze gaan me toch zoeken?’
‘Ja, ze zullen je overal zoeken, in de kasten, achter de gordijnen, misschien 

zelfs in de tuin. Overal, behalve in de koffer.’
‘Maar de koffer is zo klein.’ 
‘Jij bent superlenig, je gaat er wel in passen. Probeer maar.’



LOUIS PARAPLOUIS

TIEKA  
MASFAR

SYNOPSIS

Louis is de laatste van zijn familie 

paraplumakers. Hij is een hersteller en 

heeft veel kennis die hij wil verspreiden. 

Een paraplu beschermt niet alleen tegen 

de regen, wat velen niet weten; het is een 

verlenging van je ziel. 

We zijn zo snel geneigd om iets wat stuk 

is weg te gooien en te vervangen, maar we 

kunnen iets wat stuk is ook aandacht geven. 

Daar helpt Louis je bij. 

Louis heeft de missie om zoveel mogelijk 

paraplu’s te herstellen en hiermee onbewust 

zielen te redden. Niet alleen de paraplu’s van 

zijn familie, maar die van iedereen. Op een 

regenachtige dag gaat Louis op pad en ploft 

neer in de grote stad. 

In dichtvorm komen voorbijgangers langs 

hem met hun kapotte paraplu. Niet alleen 

wordt hun paraplu gemaakt, ze vinden ook 

rust en veiligheid. Louis ziet het mooie in de 

persoon en met zijn gouden draad begint bij 

met herstellen. Bij Louis stap je even uit de 

tijd. Het is een moment van onthaasten en in 

het moment zijn.

AUTEUR

Tieka is dichter en performer, kortom; 

verhalenverteller. Haar vader komt uit 

Sumatra op Indonesië en haar moeder uit 

Luna op de Filippijnen. Zij is zelf geboren 

in Amsterdam. Zelfexpressie en ontdekken 

staat centraal en dat kan ze alleen wanneer 

ze handelt vanuit haar hart.

Het verhalen vertellen begon met haar 

boek Made from Scrap. Tieka ging verder 

met rappen en zingen bij onder andere. RBBP 

en heeft opgetreden als spokenwordartiest 

van Nederland tot aan New York.

Samen met haar broer is zij 

TheMasfarProject gestart. Een zoektocht 

naar hun roots en gedeelde geschiedenis 

tussen Indonesië en Nederland via verhalen 

en feiten van hun overgrootopa. 

In oktober 2020 lanceerde Tieka met 

kinderboekenschrijfster, editor en initiator 

Chee-Han Kartosen-Wong de video 

#ikziewatjijnietziet, om zichtbaarheid te 

creëren rondom anti-Aziatisch racisme en 

de stereotype beeldvorming van Aziatische 

Nederlanders.

Voor Tieka draait het om het helen en 

delen van zichzelf en anderen. Een vorm van 

communicatie waar zij niet zonder kan.
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Illustraties: Tieka Masfar



Iedereen is druk
Niemand is meer aanwezig
Ze lijken hier
Maar zijn niet hier
Iedereen is maar bezig

Iedereen loopt maar door
Niemand staat meer stil
Altijd gaan 
En onderweg
Waar iedereen maar wil

Wat zou er gebeuren 
Als iemand toch even stilstaat
Even opkijkt
Om zich heen
Langzaam even waarneemt

‘Vind je het mooi, de wereld?’
Vraagt Louis met een lach
‘Adem maar rustig door hoor.
Het wordt een mooie dag.’

De stad ziet donker
Door grijze wolken
Ze lijken op grijze wolven
Die zwevende witte schaapjes 
Verdrijven naar de rand van de zee



Iedereen is druk
Niemand is meer aanwezig
Ze lijken hier
Maar zijn niet hier
Iedereen is maar bezig

Iedereen loopt maar door
Niemand staat meer stil
Altijd gaan 
En onderweg
Waar iedereen maar wil

Wat zou er gebeuren 
Als iemand toch even stilstaat
Even opkijkt
Om zich heen
Langzaam even waarneemt

‘Vind je het mooi, de wereld?’
Vraagt Louis met een lach
‘Adem maar rustig door hoor.
Het wordt een mooie dag.’

Pech gehad
Helemaal nat
Door de regen 
Heen gestapt
De paraplu 
in zijn gezicht geklapt
Ook nog 
in een plas gestampt

Grrr ik heb het koud
Grrr ga weg wind alsjeblieft

Zijn nieuwste schoenen
Vies en vuil
Nergens terecht om even schuil 
Te staan

Grrr ik ben het zat
Grrr zeik- en zeiknat

Uit zijn ooghoek zag hij Louis staan
Met gouden draad in zijn hand
‘Meneer wat is dat voor magie?’
‘Jongeman, schrik er niet van, 
ik fix met liefde je paraplu’

Zo liep hij droog
Kalm en plotseling vroom
verder

Fragment uit Louis Paraplouis – Tieka Masfar



Illustratie: Tara Deekman
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MIST

CAROL 
ROCK

SYNOPSIS

Wanneer Sasha’s vader vertelt dat hij een 

nieuwe baan heeft in Amerika reageert 

iedereen meteen heel enthousiast. Vooral 

de 9-jarige Sasha kan haar geluk niet 

op, Amerika is immers hét land voor 

vrouwenvoetbal en voetballen doet ze 

het liefst elke dag. Stilletjes begint ze te 

fantaseren over een ontmoeting met één 

van haar grote voetbalidolen; Alex Morgan. 

Sasha kan niet wachten tot de dag waarop 

ze in het vliegtuig mag stappen richting 

San Francisco, een stad die ze alleen kent 

vanwege die mooie brug en de mist.

Al gauw maakt het enthousiasme plaats 

voor zorgen. Want hoe moet dat dan zonder 

haar hartsvriendin Julee? En haar opa’s en 

oma’s? 

En dat blijkt niet haar enige zorg, want 

het is februari 2020. Een pandemie ligt op 

de loer en dreigt al hun plannen in de war 

te schoppen. Een langgekoesterde wens 

om naar de Verenigde Staten te verhuizen, 

verandert langzaam in een nachtmerrie. 

Sasha vraagt zich bij elk nieuwsbericht over 

Corona meer af of deze verhuizing misschien 

de slechtste beslissing ooit is.

AUTEUR

Carol Rock werkte meer dan twintig jaar 

voor verschillende televisieprogramma’s als 

redacteur en verslaggever. In 2011 vertrok 

zij met haar gezin voor vijf jaar naar New 

York en woonde daar met heel veel plezier 

op het bruisende Manhattan, waar zij naast 

soccermom ook blogger en correspondente 

was voor Shownieuws. Eenmaal terug 

ging zij al snel als freelancer aan de slag 

en schoof zij regelmatig aan bij radio- en 

televisieprogramma’s als Amerika-kenner. 

Ook schreef zij een wekelijkse column voor 

de LINDA en daardoor begon het schrijven 

weer te kriebelen. Als elfjarig meisje schreef 

ze namelijk ooit in haar dagboek dat ze later 

schrijfster wilde worden.

Inmiddels woont Carol weer in Amerika, dit 

keer in San Francisco. Voor haar was deze 

verhuizing, en de pandemie hielp daar zeker 

ook aan mee, het moment om nu eindelijk 

echt iets te gaan doen met die wens en al die 

verhalen die al jaren in haar hoofd zitten. De 

eerste stap zette zij met haar bijdrage aan 

het boek Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. 

Wat haar betreft gaan er nog vele stappen 

volgen. 
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‘We gaan naar Amerika,’ mamma gooit de zin eruit 
als een lang ingehouden adem. Op haar gezicht 
verschijnt dezelfde grote grijns, die inmiddels 

ook weer op pappa’s gezicht is verschenen. Vluchtig kijken ze 
elkaar aan, allebei met een grijns alsof iemand met onzichtbare 
touwtjes aan hun mondhoeken trekt. Mamma legt haar hand op 
pappa’s blote onderarm die onder zijn opgerolde mouw uitsteekt.  
Hij kijkt haar lief aan en plant een kusje op haar voorhoofd. 

‘Eeeeeewww,’ zeggen Moïs en ik in koor. ‘Niet kussen aan tafel, 
dat is vies!’ roept Moïs. We lachen er allebei heel hard om. 

‘Gaan we dan naar Disneyland?’ wil hij nu weten. 
Mijn geduld is nu een beetje op. ‘Waar in Amerika gaan we 

precies wonen?” flap ik eruit nog voordat pappa zijn mond open 
kan doen om antwoord te geven.

Disneyland is in Orlando en dat is ook de woonplaats van 
mijn favoriete Amerikaanse voetbalspeler, Alex Morgan. Ze is 
aanvaller, net als ik. Ik denk meteen aan al die YouTubefilm-
pjes die ik van haar heb gekeken om haar trucjes en techniek te 
bestuderen. Vorig jaar heb ik alle WK-wedstrijden van de Oran-
jeleeuwinnen en die van het Amerikaanse team bekeken. Ik wilde 
eigenlijk niet naar de finale kijken, omdat ik niet vóór de Oran-
jeleeuwinnen en tégen Alex Morgan kon zijn. Ik wist daarna ook 
niet goed of ik nou verdrietig moest zijn omdat Oranje verloren 
had, of blij omdat Alex’ team gewonnen had. 

Als ik groot ben, ga ik naar een Amerikaanse universiteit waar 
ik heel veel kan voetballen, zodat ik net zo goed word als Alex.

‘Gaan we naar Orlando, pappa?’ vraag ik en bijt op mijn 
onderlip, omdat ik het ineens toch heel spannend vind. 



‘Jaaaa, Orlando,’ roept Moïs erdoorheen. Door zijn enthousi-
asme komt er ook wat speeksel mee. Geen tand helaas.

Misschien kan ik hem straks overhalen een potje te stoeien, 
onderbreek ik plotseling mijn eigen gedachten, wedden dat dat 
rotding er dan binnen een minuut uitvliegt? Ik word blij van de 
gedachte. Waarom ben ik daar nooit eerder opgekomen?

‘Nee, we gaan naar San Francisco,’ hoor ik pappa zeggen. Het 
klinkt een beetje vragend, alsof hij bang is dat zijn antwoord ons 
zal teleurstellen. 

‘Maar we gaan natuurlijk ook een keer naar Disney,’ haast hij 
zich nog te zeggen. ‘En naar een wedstrijd van Orlando Pride,’ 
vervolgt hij met een knipoog naar mij. Moïs heeft dat laatste vast 
niet meegekregen aangezien hij nu als een dolle stier om de tafel 
heen aan het springen is ‘Wij gaan lekker naar Disney’ roepend. 
Dit keer vind ik het niet erg dat hij me onderbreekt.

‘San Francisco,’ weet ik eindelijk uit te brengen als ik van de 
eerste schrik ben bekomen en Moïs eindelijk weer aan tafel is 
gaan zitten om op adem te komen. ‘Dat ligt in Californië. Het 
is een soort schiereiland met stranden en heel veel heuvels,’ 
antwoordt pappa in één adem. Hij kijkt ons allemaal blij aan om 
te kijken of wij nu ook zo enthousiast zijn als hij. ‘Is dat met die 
grote rode brug?’ wil ik nu weten, want ineens herinner ik me een 
programma waar ik heel vaak naar kijk. Het heet Full House en het 
gaat over twee families die samen in een huis in San Francisco 
wonen. Aan het begin zie je hoe ze in een cabrio over die brug 
rijden. Nu gaat ook mijn hart gaat sneller kloppen.

Fragment uit Mist – Carol Rock



Illustratie: Lisa van Winsen
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KAPITEIN MO EN CO
DE DRIEKLEURENPET

MO
HERSI

AUTEUR

Mo Hersi (1985) is een cabaretier die op 
zijn derde naar Nederland kwam. Geboren 
in Ethiopië moet hij samen met zijn 
familie vluchten wanneer de burgeroorlog 
uitbreekt, waarna ze terechtkomen in 
Nederland. Eenmaal hier groeit Mo Hersi 
samen met zijn drie broers op in het AZC in 
Slagharen. Mo koos zelf voor het podium. 
Als 32-jarige is hij ‘inspirerend comedian’. 
Zijn speeches, vlogs en optredens hebben 
vaak genoeg een serieuze boodschap. 
‘Ik wil laten zien dat mijn afkomst en mijn 
burgerschap elkaar niet in de weg hoeven 
te zitten.’

SYNOPSIS

Kapitein Mo verliest op zijn eerste dag 
als kapitein de Driekleurenpet die hij van 
zijn opa heeft gekregen. De pet geeft veel 
ZEIL-vertrouwen en dat heeft kapitein Mo 
hard nodig, want hij is bang voor water 
en hij kan niet zwemmen. Samen met 
zijn broer Co de Matroos gaan ze opzoek 
naar de Drie Kleuren Pet en beleven de 
spannendste avonturen. 
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Gelukkig helpt zijn broer Co de Matroos een handje mee. Co de 
Matroos is sterk, lenig en weet altijd de weg. Samen vormen ze 
een goed team.

 
Kapitein Mo zet de Driekleurenpet op, tikt drie keer op zijn 

pet en zegt: ‘1,2,3! Klaar om te varen Co de Matroos!’, ’Noord, 
Oost, Zuid, West en ZoemZoem’, antwoordt Co de Matroos.

Ze zijn nog maar net uit de haven en ineens komt er een 
krachtige storm opzetten. Kapitein Mo heeft erg veel moeite 
om de boot te besturen. De golven zijn erg hoog en de wind is 
erg hard, zo hard dat de wind de Driekleurenpet van Kapitein 
Mo ver weg de zee inblaast...

Joepie! Kapitein Mo heeft zijn kapiteinsdiploma gehaald. 
Eindelijk mag hij alleen gaan varen met zijn boot 
ZoemZoem! 

Kapitein Mo krijgt als beloning van zijn opa, die 
jarenlang zelf ook kapitein was, de Driekleurenpet. 
Als je drie keer op de Driekleurenpet tikt, kun je 
bliksemsnel varen en geeft hij je veel ZEIL-vertrouwen.

Kapitein Mo is een van de beste kapiteins ooit, maar 
hij is bang voor water omdat hij niet kan zwemmen en 
hij heeft ook nog eens heel weinig ZEIL-vertrouwen.

Fragment uit Kapitein Mo en Co – Mo Hersi



OVER STORY ACADEMY

Stichting Story Academy is onderdeel van productiecollectief ROSE stories en huisvest 

sinds de oprichting van de stichting in het najaar van 2019 de talentontwikkeling 

activiteiten van de organisatie. Stichting Story Academy is de thuisbasis van 

een aantal zeer succesvolle en lopende talentontwikkelingsprogramma’s. Naast 

het Kinderverhalentraject organiseert Story Academy jaarlijks het programma 

WRITERSROOM, waarin talentvolle scenarioschrijvers hun scripts in ontwikkeling voor 

theater, film en tv onder professionele begeleiding naar een hoger plan brengen, en het 

programma Hakuna Academy in samenwerking met het Marokkaans Belgische regieduo 

Adil El Arbi en Bilall Fallah, waarin maatschappelijk kwetsbare Haagse jongeren samen 

met filmmakers hun eerste korte film maken. Deze aanpak werkt stimulerend voor de 

jongeren en velen zijn zelfs doorgestroomd naar een vervolgopleiding, waaronder De 

Gerrit Rietveld Academie en Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Ook zijn we 

als partner verbonden aan #NIEUWESTUKKEN, een initiatief van Fonds Podiumkunsten 

en het Letterenfonds voor de ontwikkeling van nieuwe theaterteksten.


