
Ontdek een paar boerderijdieren van  
Suriname. 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 6 jaar  
 
Auteur Wim Veer  

 

 

Maak kennis met het alfabet op een speelse manier  
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 6 jaar  
 
Auteur: Wim Veer  

 

Een wereldbekend thema in een Surinaams jasje.  
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf 6 jaar  
 
Auteur: Wim Veer  

 

2 jongens, Max en Marc, gaan een dagje naar de 
dierentuin en beleven daar van alles. Lees maar snel 
verder………….. 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf 6 / 7 jaar  
 
Auteur: Wim Veer  

 

Boekjes van Wim Veer 

 
Kinderen vinden het erg leuk wanneer ze weten wel-
ke vogels er in hun omgeving wonen. 
 
Zelf lezen vanaf ongeveer10 jaar  
 
Auteur: Wim Veer  

 



Amaisa serie  

 

 

 

 
Vele kinderen in Suriname kennen  
inmiddels de Amaisaboekjes. Je kunt er van alles 
mee doen. 
Plaatjes kijken, een verhaal voorlezen, zelf lezen 
maar ook je eigen verhaal verzinnen aan de 
hand van de illustraties.  
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 6 jaar  
 
Auteur: Christine Feenstra 
 
In herdruk zijn:  
 
Amaisa  gaat baden 
 
Amaisa gaat eten  



 

 

Het boek van Sam en Kim voor jonge lezers. 
Mies de poes is weggelopen waar zal ze zijn? 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf 6 /7 jaar  
 
Auteur: Cynthia Mc Leod  

 

Popki Patu deel een en twee. Leuke gezellige 
boekjes voor de jonge lezertjes. 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 7 jaar  
 
Auteur: Orlando Emanuels 
 

Roy wil graag leren zwemmen, maar dat is niet zo  
gemakkelijk geleerd.  
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar  
 
Auteur: Henna Goudzand Nahar  
 

Jack en Mia gaan met oom Roy naar Fort  
Zeelandia en vinden daar een oud dagoek  …… 
 
Voor lezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar  
 
Auteur: Jerrel Pinas  
 

Op een regenachtige dag speelt Patrick met Bel-
lo,de hond, maar dat loopt niet goed af…. 
 
Voorlezen 
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar  
 
Auteur: Carla Rees  
 



Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 10 jaar  
 
Auteurs: Carine Fraanje en anderen  
 

Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 9 jaar  
 
Auteur: Marylin Simons 

 

Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 9 jaar  
 
Auteur:Orlando Emanuels  
 

Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 9 jaar  
 
Auteur: Marylin Simons  

 



 

 

 

Samengesteld uit opstellen van scholieren in     
Nickerie. Het thema is “Een schoon milieu”. 
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 10 jaar  
 
 

Een mooi lees - en doeboek over het thema 
“Goud’. De tekeningen zijn gemaakt door de 
kinderen van Sipaliwini tijdens het Kinderboeken-
festival 2009 
Vanaf 9 jaar  
 
Ontwikkeld door Stichting Projekten in opdracht 
van Iam Gold  
 

Lindy klimt in de kersenboom en doezelt weg. Ze 
wordt wakker van fanfaremuziek. Waar komt dat 
vandaan? Ze gaat op onderzoek uit….....  
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 10 jaar  
 
Auteur: Cindy Kruydenhof  
 
 

Kinderen van verschillende scholen hebben in 2006 
rondom het thema “milieu” verhalen, gedichten en 
tekeningen gemaakt voor kinderen. 
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 9 jaar  
 

 

Zebra en Olifant; ze houden heel veel van elkaar en 
gaan trouwen. Dan wordt Olize de zebrafant ge-
boren…………….. 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar  
 
Naar een idée van Yanka, Anouk, Charlotte en Kris.  
 
 



Baccha, het ezeljong staat bekend als het eerste 
Surinaamse kinderboek.  
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 10 jaar  
 

Ogri is verdwaald in het bos. Willen de dieren in het 
bos hem helpen om de weg terug naar huis te 
vinden????? 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar  
 
Auteur: Diana Soerodimedjo 
 

Twee jongens uit verschillende dorpen in het  
binnenland raken bevriend en verdwalen in het bos. 
Hoe loopt dit af? (incl.CD) 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar 
 
Auteur: Sherida van Loon  
 
 

Kamiel woont in het binnenland van Suriname. Hij 
loopt weg van huis. Wanneer hij weer naar huis 
komt blijkt hij een held te zijn. 
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 10 jaar 
 
Auteur: Aly Hilbers  
 



 

 

 

 

Serie van Coby Pengel  



 

Afina, een wat oudere vrouw uit het binnenland 
ziet met lede ogen aan dat haar kleinkinderen 
echte “stadskinderen” zijn geworden en de 
gewoontes van het binnenland niet kennen.  
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 12 jaar  
 
Auteur: Eveline Wielzen  
 

Dit boek is uitgegeven in het kader van het  
project “ This is me with my own culture”  
Lees wat kinderen schrijven over hun eigen cultuur. 
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 8 jaar 
 

Verhalenbundel van Orlando Emanuels  
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 12 jaar  
 
Auteur: Orlando Emanuels  
 

Verhalenbundel geschreven door Joyce Pereira  
 
Voorlezen  
Zelf lezen vanaf ongeveer 11 jaar  
 
Auteur: Joyce Pereira  
 



 

 Verhalenbundel met vijf verhalen van verschillende 
auteurs . 
De 2e druk is uitgegeven ter gelegenheid van de  
Nationale Voorleesdag 2011 
 
Voorlezen 
Zelf lezen vanaf ongeveer 10 jaar en ouder   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Een serie van drie boeken, waarin  
Kwamalasamutu centraal staat.  
Een verhalenboek. 
Een geschiedenisboek.  
En een gedichtenbundel. 
 
Een erg interesante serie voor kinderen en volwas-
senen met een brede blik op de samenleving van 
Suriname  
 

 



 

 

 

 

Verhalenbundel van Orlando Emanuels,  
schrijver van het jaar 2009. Het leven van alle dag 
op een humoristische wijze weergegeven.  
 
Zelf lezen vanaf ongeveer 14 jaar  
 
Auteur: Orlando Emanuels  
 

 
 
Auteur: Rufus Blufpand 

Dit boek bevat een aantal interviews met voor-
aanstaande Surinaamse vrouwen over hun visie op 
het recht van onderwijs van vrouwen. 
Het is uitgegeven door Stichting Projekten ter gele-
genheid van de Global Campagne for Education 
2012.  

 

  

“Lees je wijs is een naslag werk over hoe je 
leesplezier bij kinderen kunt bevorderen en  
creatieve verwerkingsvormen bij Surinaamse  
kinder - en jeugdliteratuur. (Incl. een DVD) 
 
Auteur: Els moor 
 
 


