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Waar vind ik anderstalige boeken?
Patrizia Civetta, foyer vwz

In het najaar van 2012 startte foyer vzw een pilootproject interculturele procesbegeleiding 
op in vijf Nederlandstalige Brusselse bibliotheken. In samenwerking met de bibliotheken 
werden verschillende activiteiten uitgewerkt met als einddoel een duurzame, drempelverla-
gende en toegankelijke werking van de bib voor een divers publiek.

“ DE ZOEkTOCHT NAAR 
EEN GESCHIKT BOEK 
DAT METEEN OOK 
BESCHIKBAAR IS IN  
DE VEREISTE TALEN  
IS NIET ALTIJD EVEN 
EVIDENT.

Op basis van zijn jarenlange expertise 
rond meertaligheid spitste foyer zich 
daarbij onder meer toe op verschillende 
initiatieven rond meertalig voorlezen. Zo 
werden de meertalige voorleesuurtjes in 
het leven geroepen. Daarbij wordt een-
zelfde verhaal in twee talen voorgelezen 
door native speakers en gaan de kinde-
ren daarna spelenderwijze aan de slag 
met het verhaal en de gebruikte talen.

Dat meertalig voorleesuurtje heeft 
een aantal doelstellingen. In de eerste 
plaats wil het de taalkennis van de kin-
deren vergroten (Nederlands + thuis-
taal). Het voorlezen in de thuistaal van 
een kind staat de ontwikkeling van het 
Nederlands niet in de weg, integendeel: 
een sterke basis in de moedertaal bete-
kent dat het kind ook beter andere talen 
zal aanleren. Het voorlezen vergroot 

ook de waardering van de thuistaal en 
dus ook de meervoudige identiteit van 
de kinderen. Het stimuleert de aandacht 
voor verschillende talen en de open-
heid voor alle talen en culturen. Dankzij 
ouderbetrokkenheid en netwerkvorming 
kan niet alleen ingespeeld worden op 
de talenten van de kinderen maar ook 
op die van de ouders en kunnen nieuwe 
partners (bijv. zelforganisaties, asiel-
centra, ...) aangetrokken worden.

De zoektocht naar een geschikt boek 
dat meteen ook beschikbaar is in de 
vereiste talen is niet altijd even evident. 
Wat het aanbod betreft, kan je in eer-
ste instantie een beroep doen op het 
bestaande aanbod van boeken in meer-
dere talen:
• Tweetalige boeken: er is een kleine 

Nederlandstalige markt voor twee-
talige boeken met als belangrijk-
ste spelers het Nederlands Jeugd 
Instituut (boeken in het Nederlands, 
Arabisch, Turks en Papiamento), 
en het initiatief Nik-Nak (tweeta-
lige boekjes in een 15-tal talen).

• Vertaalde literatuur: een aantal 
bekende prentenboeken is vertaald 
in verschillende talen. Het Vlaams 
fonds voor de Letteren ondersteunt 
buitenlandse uitgeverijen die een titel 
van een Vlaamse auteur uitgeven 
met vertaal- en productiesubsidies.

• In Brussel zijn er een aantal gespe-
cialiseerde bibliotheken aanwezig 
zoals Espace Magh met boeken in 
het Arabisch (www.espacemagh.
be), Instituto Cervantes met boe-
ken in het Spaans (http://bruselas.
cervantes.es), Oca Brasilis asbl met 
boeken in het Portugees (http://oca-
mebrasil.org), enz. De bibliotheken 
van Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek 
en Sint-Joost hebben sinds kort een 
splinternieuwe collectie van kin-
derenboeken in het Arabisch.

• Woordeloze boeken / silent books: 
deze boeken hebben als voordeel 

dat ze zonder taal werken en elke 
verteller dus zijn eigen verhaal 
kan verzinnen. Een lijst van woor-
deloze boeken is opgesteld in het 
kader van een project rond het sti-
muleren van lezen en voorlezen 
voor vluchtelingen in Lampedusa: 
(www.ibby.org/fileadmin/user_
upload/silent_books_Lampedusa_
Exhibition_catalogue.pdf).

• Literatuur in de originele taal: een 
mooi initiatief dat hieraan tegemoet 
komt is de O Mundo-collectie van 
Iedereen Leest (www.omundo.be). 
Deze pakketten bevatten originele 
boeken uit alle hoeken van de wereld 
met telkens een Nederlandstalige ver-
taling , audiofragmenten en nuttige 
doetips voor in de klas en de bib.

Lijsten van mooie prentenboeken zijn te 
vinden op de volgende websites:
• www.ibbyeurope.org/books_in_

European_languages: IBBY-databank 
met de top-10 van boeken van elk 
Europees IBBY-land (van pren-
tenboek tot Young Adults);

• www.ifla.org/nod: overzicht 
van lievelingsprentenboe-
ken van bibliothecarissen

• www.bookfair.bolognafiere.it/
en/bologna-ragazzi-award/win-
ners-2015/2225.html: lijsten van 
de winnaars van de prijzen voor 
beste prentenboek van het jaar

• www.ijb.de/spezialbibliothek/white-
ravens-2014.html: de Internationale 
JugendBibliothek heeft lectoren voor 
heel veel taalgebieden/landen en zij 
selecteren het mooiste uit elk land, 
zowel prentenboeken als romans

• www.imarabe.org/page-sous-sec-
tion/les-coups-de-coeur-de-la-
mediatheque-jeunesse: het Parijse 
Institut du monde arabe heeft een 
uitgebreide collectie van boeken 
voor kinderen en volwassenen. 
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