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Rosita 

Auteur: Pimm van Hest 

Leeftijd: > 4 jr 

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. Een teder verhaal over een 

meisje dat ontdekt dat ze geadopteerd is.  
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