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Het begon met een droom… om in elk land ter wereld 
een kinderboek te maken dat de verhalen van lokale 
heldinnen vertelt. Zodat elk meisje een rolmodel heeft 
waar zij zichzelf in herkent, die haar inspireert groot 
te dromen. De wereldwijde Heroines! Movement jaagt 
deze droom na; van Nepal tot België en van Egypte tot 
Slovenië worden er door teams verhalen geschreven 
over lokale heldinnen. Nederland loopt voorop met de 
publicatie van het allereerste Heroines! Movement-boek: 
Het begint met een droom. 

In woorden van Babs Gons en tekeningen van Femme ter 
Haar vertelt het boek de verhalen van 20 heldinnen die 
het Nederlands Koninkrijk kleur geven en gaven. Omdat 
zij laten zien hoe je dromen kunt waarmaken. Omdat 
zij geloofden in zichzelf en hebben doorgezet toen het 
moeilijk was.

Omdat zij anderen inspireren om ook hun droom 
achter na te gaan.

Denk aan schrijver Annie M.G. Schmidt, boegbeeld  
Fındık Demir, modeontwerper Iris van Herpen of artiest 
Gerda Havertong. Het zijn een paar voorbeelden van 
heldinnen die met hun daden verschil hebben gemaakt 
in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.

En allemaal droomden ze, want dat is hoe het begint: met 
een droom.

Schrijver, host en spoken word-artiest Babs Gons brengt 
met Het begint met een droom een ode aan fenomenale 
vrouwen uit onze geschiedenis. Zelf had ze graag wat 
meer heldinnen gekend als kind, maar dromen deed ze 
volop. Van boeken schrijven.

Femme ter Haar maakte de schilderachtige illustraties 
waarin onder meer Wilhelmina Drucker, Khadija Arib en 
Nikkie de Jager van de pagina’s spatten. Ze won in 2021 
de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs, een van de weinige 
prijzen specifiek voor illustratoren.

Het begint met een droom is vanaf 16 februari 2022  
verkrijgbaar.
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