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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Een schoolvakantie / Sakoentela Hoebba-Kalka ; illustraties: Vandana Taus-Hoebba. - Eerste uitgave,
Haarlem : In de Knipscheer, 2020. - 63 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm.
Ali en Akash wonen in Suriname. De zomervakantie begint. Akash is over naar de derde klas, maar Ali is
helaas blijven zitten. Hoewel de jongens totaal verschillend zijn qua afkomst, zijn het dikke vrienden. De rijke
Ali wordt door en door verwend, terwijl Akash hard werkt, ook in de vakantie. Ze gaan samen de buurman
helpen om de meloenoogst binnen te halen. Dan breekt er brand uit op de plantage. Hoe loopt dat af? Het
boek geeft een prachtig inkijkje in het dagelijkse leven van twee schooljongens, die opgroeien in een ander
stukje van de wereld. Vriendschap is overal hetzelfde, waar je ook woont. Je kunt van elkaar op aan en
steunt elkaar, hoe verschillend je afkomst ook is. Ali en Akash laten zien hoe echte vriendschap eruit kan
zien, hoe het leven in Suriname is en hoe spannend een vliegerwedstrijd kan zijn. Het verhaal bevat een
aantal Surinaamse woorden, wat het verhaal tot leven brengt. De auteur is geboren en woonachtig in
Suriname. Eenvoudige uitgave met kleurrijk, weinig aansprekend omslag met twee personen op de rug
gezien. De schrijfstijl is vlot en spannend, met een magische afloop. Vanaf ca. 10 jaar. 
Recensent: J.W. Hakvoort
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