
Voor het vertelfestival brachten Ahanna en Kalinka een muzikale voorstelling rond een 
boek, speciaal voor de basisscholen van het Rabot.

Vertel het vooral door!

In het kader van de nationale voorleesweek organiseert Brede 
School elk jaar ‘het vertelfestival’. In zowat alle Gentse scholen 
vinden er leuke vertelactiviteiten plaats. Dit jaar genoten de 
basisscholen van het Rabot van de zingende zussen Ahanna en 
Kalinka van Zing mee vzw. Speciaal voor het vertelfestival maak-
ten ze een muzikale voorstelling rond het boek ‘Ahanna en de 
verloren stem’.  

Grote ogen en open mond
De ijsvogels– dat zijn de leerlingen van de middenbouw - van 
Jenaplanschool Hippo’s Hof luisteren met grote ogen en open 
mond naar het verhaal dat Ahanna en Kalinka van vzw Zing mee 
voor hen brengen.

Een verhaal dat niet droogweg wordt voorgelezen. Nee, nee! Er 
wordt ook gezongen, gemusiceerd en geacteerd. De zingende 
zussen halen alles uit de kast om hun jonge publiek te bekoren. 
En met succes! De kinderen gaan helemaal op in het verhaal, 
zingen mee en belonen de zangeressen met een groot applaus.

“We geloven dat samen zingen verbindt, zelfvertrouwen stimuleert 
en een gevoel van vrijheid creëert.”
Ahanna van Zing mee vzw, zingende zus



Vond je dit een leuk artikel?

Scan de QR code en abonneer je op onze nieuwsbrief!
Onze nieuwsbrief inspireert en informeert over de troeven en uitdagingen van 
onderwijs binnen onze stad. Tijdens het schooljaar krijg je elke maand boeiende 
interviews, een overzicht van ons aanbod en een cijfer van de maand. 

Zingen verbindt
Ahanna en Kalinka wonen zelf in het Rabot en voelen zich nauw 
verbonden met de buurt. Via muzikale workshops, muziekkam-
pen en het Rabotkoor willen ze buurtbewoners – zowel jong als 
oud – dichter bij elkaar brengen. Toen Ingeborg Lierman, Brede 
School-coördinator voor het Rabot hen vroeg om voor het ver-
telfestival een voorstelling te maken, twijfelden ze niet. In totaal 
zullen de zussen de voorstelling tien keer spelen in de verschil-
lende basisscholen van de Rabot-wijk.

Wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen om te zingen en 
daarbij is samen zingen het allerleukste.
Kalinka van Zing mee vzw, zingende zus

Gepersonaliseerd verhaal
De zussen kozen niet zomaar een verhaaltje; ze lieten een boek 
maken dat afgestemd is op de diverse populatie van het Rabot. 
Ahanna: “Het is een avontuurlijk verhaal over een verlegen 
meisje dat moet speechen op de verjaardag van haar tante Elif. 
Gaandeweg verzamelt ze de moed om iets te zeggen en ontdekt ze 
de kracht van haar eigen stem. Dat is de onderliggende bood-
schap die we de luisteraars willen meegeven. We hopen dat de 
kinderen er iets van opsteken en het verhaal doorvertellen.”


