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ROSE academy geeft nieuwe makers niet alleen een kickstart, maar 

biedt ze ook een artistieke community, om zich aan op te trekken en op 

terug te vallen. Als veilige haven en creatief broednest creëren en bieden 

we ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe geluiden en ondersteunen we 

makers in hun proces – van concept naar een kinderboek, � lmscenario, 

webserie, theatervoorstelling, of (kunst)expositie.

Uit ervaring weten we namelijk: makers zijn overal! Soms hebben 

ze alleen een zetje nodig, wat liefdevolle feedback of net die ene 

samenwerking waardoor een verhaal ineens gaat vliegen. Daarom zijn 

we ontze� end blij dat je vandaag aanwezig bent bij de pitch van Basak, 

Femke, Maryam, Nancy en Souad. 

Vanuit ROSE academy scouten we de 
verhalenvertellers, literaire vernieuwers, 
scenarioschrijvers, oproerkraaiers en 
podiumbeesten van morgen. 



In het programma Kinderverhalen worden getalen-
teerde auteurs begeleid b�  het maken van hun eerste 
kinderverhaal. Met masterclasses en persoonl� ke 
coaching door prominente namen uit het kinderboe-
kenvak onder wie Mylo Freeman, Rachida Lamrabet, 
Joan Windzak, Luna Wong Lun Hing en Ruth Berg-
mans brengen de deelnemers in samenwerking met 
een illustrator hun eigen verhaal naar het hoogste 
niveau. 

Verhalen voor iedereen
Het programma Kinderverhalen heeft tot doel het 
huidige boekenaanbod voor kinderen van vier tot 
twaalf jaar inclusiever te maken. Daarnaast leiden 
we talentvolle, nieuwe auteurs op in het kinderboe-
kenvak met de focus op meer diversiteit in perso-
nages en verhalen. De focus van de verhalen ligt niet 
op afkomst, maar op een leuk, spannend of grappig 
verhaal, zodat diversiteit als iets natuurl� ks wordt 
ervaren. Zo willen we kinderen van alle achter-
gronden bereiken met diverse verhalen. 

Succesverhalen
Vanaf 2016 bracht ROSE stories deze mooie titels uit: 
het voorleesboek Mootje, een spannend en avontuur-
l� k voorleesboek over het Marokkaans-Nederlandse 
meisje Mootje, 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 fantasier� ke 
jeugdroman en Waar is m� n noedelsoep?!? met als 
opvolger Gebakken r� st met van alles en nog wat!!!, een 
kleurr� ke prentenboekreeks die jonge kinderen laat 
kennismaken met eten uit verschillende culturen in 
Nederland. 

Idje wil niet naar de kapper van Michael Middel-
koop is het eerste boek dat is ontstaan t� dens het 
programma Kinderverhalen en is uitgegeven door 
ROSE stories. Daarna volgde Vr� dag kom ik weer thuis 
van Robert van D� k, die deelnam aan de kinder-
verhaleneditie in 2017 en hiermee een boekendeal 
b�  Gottmer sloot. ✳

Kinder 
verhalen
2022  –
Talent is niet enkel voorbehouden aan the happy few, 
maar de kans om iets met dat talent te doen, helaas 
nog vaak wel. En dat is precies waar wij verandering 
in willen brengen!
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Synopsis
Heb je je ooit zo geschaamd dat je gewoon wilde 
verdw� nen? Erik wel. Het is de eerste dag op haar 
nieuwe school, en de tienjarige Erik heeft zich nog 
nooit zo alleen gevoeld. Ze is ver weg van haar huis, 
haar pruimenbomen, haar vader... En als de juf haar 
vraagt om op te staan en zich voor te stellen, kan ze 
opeens niet praten! Het is zo gênant dat ze wenst 
dat de grond zich opent en haar opslokt. Voor ze 
het weet, valt ze door een tunnel naar beneden en 
belandt ze in een magische wereld. 

Om haar weg terug naar de klas te vinden, 
moet ze door vier verschillende kamers gaan: een 
kamer van vuur, een van water, een van aarde en 
een van lucht. Onderweg ontmoet ze een eenzaam 
moddermonster, kr� gt ze onverwachte hulp van 
w� ze paddenstoelen, vecht ze tegen overstroming 
en brand, en leert ze vele waardevolle lessen van 
de mooie maar sterke krachten van de natuur. De 
illustraties b�  dit grappige en avontuurl� ke verhaal 
z� n gemaakt met natuurl� ke voorwerpen die Erik op 
haar pad tegenkomt. 

Over de auteur
Başak Layiç is de schr� fster van het verhaal. 
Ze is geboren en getogen in Istanbul, Turk� e, 
studeerde daar media, en in 2017 verhuisde ze naar 
Amsterdam. Ze is een theatermaker, scriptschr� ver 
en verhalenverteller. Als fervent mediteerder en 
esoterische-kenniszoeker gelooft Başak dat alles 
in het universum met elkaar verbonden is. Ja, een 
stukje kauwgom, Gandhi, en je racistische oom ook. 
In haar geschriften geeft ze op intrinsieke w� ze 
leven aan personages en verhaall� nen die deze 
universele waarheid ondersteunen terw� l ze komi-
sche omstandigheden creëert.

Dilruba Tayfun is de illus-
trator. Z�  laat zich inspireren 
door schimmels, v� gen en 
tw� gen. Dit heeft geleid tot 
haar project Togather, een 
pr� swinnend platform waar 
je gevonden voorwerpen 
kunt bek� ken en uploaden, 
en tot de digitale penselen die z� n geïnspireerd door 
de sporen die de voorwerpen maken. 

Alle illustraties van Erik z� n gemaakt met 
natuurl� ke voorwerpen die Dilruba en Basak t� dens 
een wandeling in het Sarphatipark in Amsterdam 
hebben gevonden en die vervolgens z� n omgezet in 
digitale penselen voor Procreate. Dit penseelpakket 
is voor iedereen beschikbaar om te gebruiken! ✳

Met illustraties van Dilruba Tayfun
Erik en de vier elementen 

Başak Layiç

 –
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W ist je dat voor een pruimenboom, om vruchtjes te 
kr� gen, er een vriend naast moet staan?
Het is iets dat kruisbestuiving wordt genoemd. Weet 

j�  wat ‘kruisbestuiving’ is?
Maak je geen zorgen. Ik kan het je vertellen. Het is wanneer stuif-
meel van een boom door de lucht vliegt en daar kruist met het stuif-
meel van de vriend van de boom. En zo maken ze pruimenbaby’s.
Ook al hou ik van pruimenbomen, ik vind dit toch een vies idee. 
Maar papa zei: ‘Het is niet vies, het is de magie van de natuur.’
Heb ik het te veel over pruimen en bomen? Dat doe ik als ik zenuw-
achtig ben.

Vandaag is de eerste dag van m� n nieuwe school en ik zit in een klas 
waar ik NIEMAND ken. Ik zou wel over deze schoolbank heen willen 
kotsen. Maar dat is een heel slecht idee. Ik herinner me nog dat er op 
m� n vorige school een nieuw meisje in onze klas kwam en toen de 
lerares haar vroeg om zichzelf voor te stellen, plaste ze in haar broek. 
En iedereen noemde haar broekplasser, wekenlang!
Maar zo noemde ik haar niet. Ik noemde haar ‘Çiğdem’. Omdat dit 
haar echte naam was.
En ze had krullend haar net als ik. Maar hetzelfde soort haar hebben 
is niet genoeg reden om vrienden met iemand te worden. Geloof 
me, ik heb het geprobeerd! Het f� ne van waar ik vandaan kom, was 
dat iedereen op m�  leek. Hier ben ik een enkele rode pruim aan 
een boom vol groene pruimen. Daar kon ik gewoon dwars door de 
menigte gl� den en me met m� n eigen zaken bemoeien.
Welke zaken, vraag je je misschien af? Ik verzamel takken, bladeren, 
alles wat ik op m� n pad vind.
Als ze mooi z� n, plak ik ze in een notitieboekje. Als ze supermooi 
z� n, maak ik er sieraden van.

Erik en de vier elementen
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Een ketting, een armband, een kroon… Ik geef mama er een paar, en de 
rest is voor m� .
Zoals deze ketting die ik draag, ik heb hem voor mezelf gemaakt als 
geluksbrenger voor de eerste schooldag.

‘KUN JE OPSTAAN EN JEZELF VOORSTELLEN, LIEVERD?’
Oh! Praat de juf tegen m� ? Ja. Ze bedoelt m� . Ik ben het nieuwe meisje.
Oh, maar ik wil niet het nieuwe meisje z� n. Ik wou dat ik het oude meisje 
was.
Ik wou dat ik zo oud was dat ik hier niet in deze klas hoefde te z� n.
‘LIEVERD?’
Oké, ik ga gewoon opstaan, m� n naam zeggen, en weer zitten. Dat is 
alles.
En ik ga niet in m� n broek plassen. Dit is belangr� k.
Ik ga niet in m� n broek plassen.
Ik ga niet in m� n broek plassen.
‘Ik ga niet in m� n broek plassen!’
Heb ik dat net hardop gezegd? Ik deed het. Of niet?
 ‘Ha-ha-ha-ha!’ Ze lachen me uit.
‘STILTE! DAT IS.... GOED LIEVERD. EN HOE HEET JE?’
Oh m� n God, ik schaam me zo.
M� n benen trillen als bladeren in de wind. ‘M� n naam is...’
Hoe kan het dat m� n mond suuuuperdroog is, terw� l m� n handen 
zweterig z� n? ‘M� n naam is...’
Ik kan niet ademen. Waar is alle zuurstof gebleven? ‘M� n naam is...’
M� n wangen branden, ik wed dat ik eruit zie als die ene rode pruim. ‘M� n 
naam is...’
Ik wou dat de grond zich opende en me op zou slokken.‘M� n naam is...’
KRAAK KRAK TSJAK
Oh nee! Dat meende ik niet. Ik bedoelde het niet serieus.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!

Fragment uit Erik en de vier elementen – Başak Layiç
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Synopsis
Maya is een b� zonder meisje. Ze is b� zonder omdat 
ze twee talen spreekt. Op de dag van haar schoolreis 
naar de dierentuin komt ze erachter hoe b� zonder 
het eigenl� k is dat z�  en haar vrienden allemaal twee 
talen spreken. Na de schoolreis r� dt de bus terug 
naar school zonder Maya’s groepje. Eerst is er paniek 
maar al snel merken ze dat ze met hun meertalige 
talenten de weg kunnen vragen aan allerlei verschil-
lende mensen. De stad waar het zich afspeelt, 
Amsterdam, is immers een prachtige diverse stad 
waar allerlei talen gesproken worden. Hun zoektocht 
leidt hen van de Amsterdamse grachten, naar het 
van Gogh museum, naar de Albert Cuyp naar uitein-
del� k hun eigen basisschool. Onderweg vragen ze in 
het Pools, Turks, Papiamento en het Hindi de weg. 
Dankz�  hun meertalige superkrachten vinden ze de 
weg terug en dat vinden alle kinderen in Maya’s klas 
zo knap, dat ze ook wel andere talen willen leren 
spreken. 

Over de auteur
Femke Danse is onderw� sadviseur meertaligheid. 
Z�  is enorm overtuigd van de kracht van meertalig-
heid. Z�  traint onderw� sprofessionals om de kracht 
van meertaligheid optimaal te benutten zowel 
binnen als buiten de klas. Haar maatschappel� ke 
betrokkenheid komt ook tot uiting in de artikelen 
die z�  schr� ft, de congressen waar z�  spreekt en de 
podcasts die z�  maakt. 

Alles om een positief geluid te geven aan talen die 
niet alt� d als b� zonder worden gezien, maar dat 
wel z� n. T� dens haar master studie ‘meertaligheid 
in het onderw� s’ leerde z�  wat de theoretische 
achtergrond is van meertaligheid en hoe dit te 
vertalen naar de prakt� k. Zelf zegt zei: ‘er z� n nog 
veels te veel kinderen die het idee kr� gen dat hun 
tweede taal niet goed genoeg is, als we dat kunnen 
omdraaien is dat een enorme stap richting kansen-
gel� kheid’. Femke hoopt dat dit verhaal daar aan 
kan b� dragen. ✳

Met illustraties van Denise Vervuren
Maya en de superkracht

Femke Danse

 –
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coverillustratie “Ik kan het” 
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Over de auteur
Als moeder van twee kinderen (peuter en kleuter), 
merkte Maryam dat haar kinderen obstakels  
ervaarden die een impact hadden op hun manier 
van doen en denken. Naast moeder is Maryam ook 
pedagoog, en ze is tien jaar lang docent en coach 
geweest op het mbo. Tegenwoordig werkt z�  als 
zorgspecialist binnen het mbo. Ook daar komt z�  de 
knelpunten tegen van de kinderen die ouder z� n.

Nadat Maryam moeder werd, zag z�  overeen-
komsten in de obstakels waar jonge en oudere 
kinderen tegenaan lopen. De oorsprong van deze 
obstakels lag b�  veel kinderen in het niet kennen van 
bepaalde gedragingen omdat ze die nooit hebben 
meegekregen of aangeleerd. Dit had impact op hun 
gedachtes, keuzes en manier van leven. 

Voor volwassenen vindt Maryam dat er genoeg 
handvatten z� n, denk aan zelfhulpboeken. Iets waar 
z�  zelf ook vaak induikt en van leert. Maryam gelooft 
er in dat deze hulp al op jonge leeft� d aangeboden 
moet worden. ‘Die verantwoordel� kheid om dit 
preventief in te zetten ligt b�  de ouder, maar ook op 
scholen en dergel� ke.’

Zo geeft Maryam aan dat het idee van dit boek, 
hopel� k het eerste in een reeks van boeken met 
verschillende thema’s, is bedoeld als handvat om 
op een interactieve manier deze onderwerpen als 
ouder, docent, coach enzovoort zo vroeg mogel� k te 
behandelen.

Het dient als voorleesboek, maar je gebruikt het 
op een interactieve manier die je meteen ook kan 
toetsen. 

Synopsis
Weet j�  wat het gekke woord affi rmatie betekent?
‘Een affi rmatie is een gedachte die je door herhaling 
steeds meer gaat geloven.’

De zusjes Noor en Niya komen in situaties terecht 
waarin z�  het heel moeil� k vinden om niet op te 
geven, om in zichzelf te bl� ven geloven. Maar hoe 
doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je niet opgeeft en in 
jezelf bl� ft geloven?
Hoe zorg je ervoor dat de dingen die niet lukken, wél 
gaan lukken?

Noor ontdekt een trucje hiervoor. Het trucje 
probeert ze een paar keer uit, ook samen met haar 
zusje. Door de opdrachten te doen die z�  van mama 
en papa kr� gen ontdekken de zusjes hun eigen 
kracht!

Het begint allemaal met een gedachte en een 
knuffel. ✳

Met illustraties van Ramona Tre� ers
Ik kan het 

Maryam Azdad 

 –

““Om als lees- en handboek samen 
met het kind het proces te ervaren, 
zoals zij dat heeft ervaren.
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‘Mama,’ zegt Noor. ‘Wist je dat als ik aan m� n knuffel ruik 
en ik denk aan een lekkere geur, m� n beertje ook lekker ruikt? 
‘Maar als ik aan iets vies denk en ik ruik weer aan m� n knuffel, 
dan ruikt m� n knuffel ineens vies! Hoe kan dat nou, mama?’

‘Dat klopt,’ zegt mama. ‘Dat is hetzelfde als wanneer j�  
tegen jezelf zegt dat je iets niet kan. Dan ga je erin geloven en 
dan lukt het niet.’ 

Noor k� kt peinzend uit het raam. ‘Hmm… dus als ik tegen 
mezelf zeg dat ik iets wél kan dan lukt het wel?’ 

‘Juist!’ zegt papa. ‘Soms moet je het een paar keer proberen, 
maar als je het bl� ft zeggen is de kans veel groter dat je het 
kan!’ 

Fragment uit Ik kan het – Maryam Azdad

Ik kan het

Noor zit in de auto met haar zusje Niya, papa en mama. 
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Synopsis
Neah, Ayah en Avah gaan b�  oma eten. Maar ze 
kr� gen iets voorgeschoteld wat ze totaal niet 
kennen. Het ziet er zo anders uit! Nee, hun mening 
staat vast. Dit lusten ze echt niet! Gelukkig kent 
oma wel een heel b� zonder iemand die de kinderen 
mee wil nemen op een proefavontuur om zo nieuwe 
smaken te ontdekken.
Maar h�  is niet zo makkel� k te vinden…
Zoeken jullie mee?

Over de auteur
Nancy Bosmans wordt haar hele leven al omringd 
door prachtige verhalen. Van de verhalen over 
de spin Anansi uit Ghana, die nog steeds verteld 
worden door haar honderd jaar oude Ghanese oma, 
tot de verhalen van haar eigen moeder die vaak aan 
de eettafel werden gedeeld. Deze verhalenvertellers 

vormen dan ook de rode draad in het werk van deze 
beginnende schr� fster. Hier is een deel van haar 
motivatie en inspiratie uit voortgekomen. Voor 
Nancy is het belangr� k inclusieve verhalen met een 
weerspiegeling van haar Ghanese cultuur vast te 
leggen op papier. 

Ook hebben de gedachtegangen en keuzes van 
kinderen Nancy alt� d geboeid. Haar achtergrond in 
marketing gericht op jonge kinderen, en de vraag-
stukken die ze zelf tegenkomt in het moederschap, 
zitten daarom ook verweven in haar eigen verhaal. 
Met haar woorden probeert ze kinderen te moti-
veren en te stimuleren. Ze sn� dt dit keer een onder-
werp aan dat alle ouders, grootouders en kinderen 
kennen, namel� k het niet willen eten van een maal-
t� d. Ze wil met haar verhaal kinderen de stap laten 
nemen om nieuwe smaken te ontdekken. ✳

Met illustraties van Lisa van Winsen
De Boebalas 

Nancy Bosmans

 –
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Fragment uit De Boebalas – Nancy Bosmans 
Illustraties: Lisa van Winsen



Fragment uit Maya en de superkracht – Femke Danse
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Fragment uit De Boebalas – Nancy Bosmans 
Illustraties: Lisa van Winsen
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Synopsis
Als Sara maandagochtend de klas binnenkomt, dan 
ziet ze dat de stoel van haar beste vriendin Evi leeg 
is. Meester Jaap vertelt dat Evi verhuisd is. Waar is 
Evi en waarom heeft ze niks verteld?
      Na schoolt� d fi etst Sara zo snel als ze kan naar het 
huis van Evi. Tot haar verbazing treft ze een verlaten 
woning aan. Met de hulp van Chiara doet Sara er 
alles aan om Evi te vinden. Chiara zit b�  Sara in de 
klas. Nooit eerder z� n ze zo dicht b�  elkaar gekomen. 
Dit is het begin van een nieuwe vriendschap.
      Op school heeft de conciërge geen nieuwe gegevens 
van Evi en als Sara de naam van Evi op Google zoekt, 
levert die ook niks op. Zelfs het bericht op Instagram 
is geen succes. Niets leidt naar het spoor van Evi. 
      Plotseling kr� gt de zoektocht naar Evi een b� zon-
dere wending. Sara droomt er namel� k van om 
journalist te worden. Ze maakt de ene na de andere 
video en dit brengt haar op een briljant idee. Ze doet 
nog één laatste poging. Ze neemt een vlog op met de 
oproep om Evi te vinden. Chiara spreekt Sara moed 
in en schakelt de hulp in van meester Jaap. Zonder 
dat Sara het weet, zorgt h�  er ook voor dat de video 
wordt uitgezonden op Het Jeugdjournaal!
     Evi reageert op de oproep. Haar nieuwe adres is 
opmerkel� k: een daklozencentrum. 
Evi legt uit hoe z�  en haar moeder ineens hun huis 
moesten verlaten en geen woonplek meer hadden. 
Het is een spannende ontmoeting voor Evi, maar 
Sara is duidel� k: er is geen reden om hun vriend-
schap op te geven.

Over de auteur
Souad Hatrouf werkt ruim tien jaar binnen het 
onderw� s. Als juf kon ze enorm genieten van 
verhalen vertellen en toneelspelen. Nu werkt ze met 
veel plezier als directeur van basisschool Al Amana. 
Kansengel� kheid is voor haar een belangr� k item. Ze 
vindt dat alle kinderen gel� ke kansen moeten kr� gen 
en ze gelooft in de kracht en talent van ieder kind.

Dit motiveerde haar om een boek te schr� ven. 
Elk kind moet zich kunnen herkennen in een hoofd-
personage, zodat dit ten goede komt aan een positief 
zelfbeeld. Met haar verhaal wil ze ook verschil-
lende werelden met elkaar verbinden, waarin échte 
ontmoetingen plaatsvinden. ✳

Met illustraties van Ramona Tre� ers
Confe� i vriendschap

Souad Hatrouf

 –
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W at als het waar is? Wat als meester Jaap gel� k had? Moet 
ik dit wel doen? Met m� n ogen volg ik het fi etspad. Ik 
moet deze kant op. De één na de ander fi etst m�  voorb� . 

Snel en gehaast. Het l� kt wel alsof ik steeds langzamer begin te fi etsen. 
Terw� l de wind m� n h� ab opz�  blaast, voel ik dat m� n ademhaling 
sneller gaat. Ik begin harder te trappen. Steeds harder. M� n gedachten 
z� n b�  Evi. Ik hoor nog steeds de woorden van meester Jaap door m� n 
hoofd galmen: ‘Evi is verhuisd.’ 

Toeeeeeeeeeeeet!
Verschrikt rem ik. Bewegingloos bl� f ik staan. Ik voel m� n benen 

lichter worden en laat m� n fi ets los. Ik zie een vrouw uit de auto stappen. 
Ze k� kt me verb� sterd aan. Haar helderblauwe ogen k� ken angstig. 

‘Zag je het stoplicht niet?’ zegt ze vriendel� k. Met moeite onderdruk ik 
m� n tranen. In de verte hoor ik m� n naam. Het klinkt steeds dichterb� . 

‘Sara!?’ zegt Chiara geschrokken. ‘Gaat het?’ Ik k� k Chiara aan. Ze zit 
b�  m�  in de klas. We zeggen normaal b� na geen woord tegen elkaar. Ik 
knik. 

‘Ik zag je ineens zo snel fi etsen,’ zegt ze. 
‘Kennen jullie elkaar?’ zegt de mevrouw, terw� l ze m� n tas oppakt. 
‘Ja, mevrouw,’ zeg ik snel. De vrouw k� kt me weer aan, aait over m� n 

hoofd en loopt weg. Ik voel een traan over m� n wang lopen. Het lukt me 
niet om het tegen te houden. Het stroomt aan één stuk door. 

‘Sara, wat is er?’ Ik k� k Chiara aan. Ze k� kt me bezorgd aan. Haar 
krullen steken elegant verschillende kanten op. De spleet tussen haar 
voortanden is het eerste wat opvalt, wanneer Chiara praat. Het geeft 
haar een mysterieuze, maar toch vriendel� ke uitstraling. Weer voel ik de 
tranen over m� n wangen stromen. Ze houdt me stevig vast. 
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‘Wat is er?’ vraagt ze. ‘Evi…’ Er komt verder geen woord. Ik veeg m� n 
tranen weg en pak m� n fi ets op. Ik wil wegfi etsen, maar Chiara pakt me 
b�  m� n arm. 

‘Evi is verhuisd en ik weet van niks!’ schreeuw ik. Chiara k� kt me 
verschrikt aan en zegt niks. ‘Sorry,’ zeg ik. Ik zie haar wegk� ken. ‘Meester 
Jaap zegt dat Evi verhuisd is, maar ik begr� p er niks van. Evi en ik z� n 
beste vriendinnen.’ 

‘Wist je het dan niet?’ vraagt Chiara voorzichtig. 
‘Ik ga naar het huis van Evi fi etsen. Ik wil het met m� n eigen ogen zien.’ 
‘Zal ik met je meegaan?’ Ik k� k Chiara aan. Haar aanwezigheid voelt 

f� n. Ze l� kt oprecht geïnteresseerd. 
‘Oké. De eerste paar minuten zeggen we niks. Ik voel me uitgeput, 

maar bl� f doortrappen. Nog een paar straten en dan z� n we b�  het huis 
van Evi. Chiara fi etst precies naast m� . Vanuit m� n ooghoeken k� k ik 
naar haar. 

‘Lief dat je meegaat. Dank je wel.’ 
‘Graag gedaan hoor,’ zegt Chiara met een glimlach. 
‘Het huis van Evi is in de straat achter de bibliotheek.’ zeg ik. 
‘Dan z� n we er al b� na,’ zegt Chiara. We beginnen allebei harder te 

fi etsen. Na een paar minuten r� den we de straat van Evi in. In de verte zie 
ik het huis al staan. 

‘Daar is het,’ zeg ik. Chiara zegt geen woord. Alsof ze weet hoe ik m�  
voel. M� n hart begint steeds harder te kloppen. Dit is de straat die alt� d 
zo vertrouwd voelt. Het is een plek waar ik al jaren kom. Nu l� kt het 
wel alsof dit de eerste keer is. We komen steeds dichterb� . Zuiderda-
klaan 72. Chiara en ik stappen van onze fi etsen af. Ik k� k naar de ramen. 
De gord� nen, de plantjes, alles is weg. Ik loop naar de deur. Vanuit het 
raampje zie ik dat het huis leeg is. Ik voel de spanning in m� n lichaam 
oplopen. Met m� n vuisten sla ik tegen de voordeur. 

‘Ze is weg! Ze is weg!’ Het was echt. Evi is verhuisd. Waarom heeft ze 
niks verteld? 
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W at als het waar is? Wat als meester Jaap gel� k had? Moet 
ik dit wel doen? Met m� n ogen volg ik het fi etspad. Ik 
moet deze kant op. De één na de ander fi etst m�  voorb� . 

Snel en gehaast. Het l� kt wel alsof ik steeds langzamer begin te fi etsen. 
Terw� l de wind m� n h� ab opz�  blaast, voel ik dat m� n ademhaling 
sneller gaat. Ik begin harder te trappen. Steeds harder. M� n gedachten 
z� n b�  Evi. Ik hoor nog steeds de woorden van meester Jaap door m� n 
hoofd galmen: ‘Evi is verhuisd.’ 

Toeeeeeeeeeeeet!
Verschrikt rem ik. Bewegingloos bl� f ik staan. Ik voel m� n benen 

lichter worden en laat m� n fi ets los. Ik zie een vrouw uit de auto stappen. 
Ze k� kt me verb� sterd aan. Haar helderblauwe ogen k� ken angstig. 

‘Zag je het stoplicht niet?’ zegt ze vriendel� k. Met moeite onderdruk ik 
m� n tranen. In de verte hoor ik m� n naam. Het klinkt steeds dichterb� . 

‘Sara!?’ zegt Chiara geschrokken. ‘Gaat het?’ Ik k� k Chiara aan. Ze zit 
b�  m�  in de klas. We zeggen normaal b� na geen woord tegen elkaar. Ik 
knik. 

‘Ik zag je ineens zo snel fi etsen,’ zegt ze. 
‘Kennen jullie elkaar?’ zegt de mevrouw, terw� l ze m� n tas oppakt. 
‘Ja, mevrouw,’ zeg ik snel. De vrouw k� kt me weer aan, aait over m� n 

hoofd en loopt weg. Ik voel een traan over m� n wang lopen. Het lukt me 
niet om het tegen te houden. Het stroomt aan één stuk door. 

‘Sara, wat is er?’ Ik k� k Chiara aan. Ze k� kt me bezorgd aan. Haar 
krullen steken elegant verschillende kanten op. De spleet tussen haar 
voortanden is het eerste wat opvalt, wanneer Chiara praat. Het geeft 
haar een mysterieuze, maar toch vriendel� ke uitstraling. Weer voel ik de 
tranen over m� n wangen stromen. Ze houdt me stevig vast. 
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Vanuit ROSE academy scouten we de 
verhalenvertellers, literaire vernieuwers, 
scenarioschrijvers, oproerkraaiers en 
podiumbeesten van morgen. 

ROSE 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. ROSE academy is de 
thuisbasis van een aantal zeer succesvolle en lopende 
talentontwikkelingsprogramma’s. 


