het filmverhaal ‘Ena en de vissen’
een bijzonder kadootje voor uw leden / bewoners en relaties
Beste directie, bestuur,
Met heel veel plezier bieden wij u hierbij het filmverhaal ‘Ena en de vissen’ aan.
Het verhaal verscheen in 1988 als prentenboek, geschreven en geïllustreerd door Ada Lilipaly-de
Voogt, van huis uit leerkracht in het basisonderwijs. Het filmverhaal is een hedendaagse vertolking
voor op een groot filmscherm maar ook gewoon voor thuis op de computer.
‘Ena en de vissen’ speelt zich af op de Molukken in Indonesië. Het is het verhaal over het meisje Ena
die, met haar jongere broer Daantje, een maaltje vis gaat vangen voor hun avondeten. Als er zich op
weg naar huis allerlei moeilijkheden voordoen ziet het er naar uit dat er ’s avonds bijna niets te eten
zal zijn.
Met Grootouders lezen voor! (GLV!), gebaseerd op de pijlers generaties verbinden,
cultuuroverdracht, het belang van het voorlezen, hebben we vanaf 2012 dit verhaal voorgelezen op
vele scholen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De informatieve en educatieve elementen in het
boek nodigt kinderen van alle culturen uit tot een dynamisch nagesprek. Juist vanwege het
universele karakter vormen Ena en Daantje een mooie aanleiding om met leerlingen te praten over
hun eigen dagelijks leven. Ook dit jaar hebben we tijdens de Nationale Voorleesdagen scholen
bezocht met ‘Ena en de vissen, ’waar een twintigtal grootouders het verhaal voorlazen.
Zij bezochten in totaal 36 groepen van basisscholen in het land in de zgn. Molukkersgemeenten.
Het verhaal kunt u bekijken in de Nederlandse of Maleise versie door op de
rode strik te klikken.
Fijn als u dit verhaal wilt delen met anderen in uw omgeving, familie,
vrienden en relaties.
Hartelijke groet
Ellen Hitipeuw en Carol Burgemeestre

Naast sponsors danken wij ook de individuele sponsors van onze crowdfundactie.
Voor meer informatie over het project zie: moluksjuweeltje.blogspot.nl en Fbpagina Ena en de vissen
Hier kunt u een interview lezen met Ada Lilipaly-de Voogt, schrijver en illustrator van het boek ‘Ena en
de vissen’.

