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Wij maken kinderdromen waar

Persbericht, 4 juni 2009

“Dan heb ik dus twee mama’s en twee papa’s”
Een warm en teder verhaal over een meisje dat ontdekt dat ze geadopteerd is.

Mama, papa en Rosita vormen met z’n drietjes een gezin. Dat is een beetje vreemd, want mama
en papa zijn blank en Rosita is bruin. Maar eigenlijk is het ook weer heel gewoon. Rosita vindt
het niet bijzonder. Tot ze ontdekt dat ze niet uit de buik van haar mama komt. Mama en papa
vertellen Rosita over haar andere ouders, die in een land hier ver vandaan wonen. Dat is wel
heel bijzonder: Rosita heeft twee mama’s en twee papa’s.
“Rosita komt tot leven”
“Rosita” is het debuut van auteur Pimm van Hest. “Op de dag dat we besloten hadden een kindje te
gaan adopteren kwam Rosita tot leven.” Gedurende het jarenlange adoptietraject kwam hij erachter
dat er, juist voor de kinderen in de leeftijd van 4+ die met de allereerste vragen komen, vrijwel geen
kinderboeken over dit gevoelige onderwerp bleken te zijn. Voor deze kinderen en hun ouders besloot
hij “Rosita” te schrijven; een liefdevol, universeel verhaal over een meisje dat ontdek dat ze niet één,
maar twee paar liefhebbende ouders heeft. Voorzien van warme en kleurrijke prenten van Nynke
Talsma die de sfeer van het verhaal perfect weergeven. Ondertussen heeft het boek een extra
bijzondere lading gekregen omdat tijdens het schrijven ervan Pimm zelf vader is geworden van een
schitterende dochter. “De werkelijkheid heeft “Rosita” ingehaald. Het resultaat is dan ook een boek
dat authentiek is en recht uit mijn hart komt.”
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