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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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It started with a dream... To make a children’s book in 
every country in the world that tells the stories of local 
heroines. To give every girl a role model she can identify 
with, one who inspires her to dream big. The worldwide 
Heroines! Movement is chasing this dream; from Nepal 
to Belgium and from Egypt to Slovenia, our teams are 
writing stories about local heroines. The Netherlands 
paves the way with the publication of the very first  
Heroines! Movement book: It starts with a dream.

In the words of Babs Gons and drawings by Femme ter 
Haar, the book tells the stories of 20 heroines who give 
and have given colour to the Dutch Kingdom. These 
heroines show us how dreams can come true because 
they believed in themselves and persevered when times 
were difficult.

Because they inspire others to follow their dreams too.

Think of the author Annie M.G. Schmidt, community 
leader Fındık Demir, fashion designer Iris van Herpen 
or artist Gerda Havertong. These are a few examples of  
heroines who through their actions made change possi-
ble in the history of the Dutch Kingdom.

They all dreamed, because that’s how it starts,  
with a dream.

Author, host, and spoken word artist Babs Gons pays 
tribute to phenomenal women from our history with 
Het begint met een droom (It begins with a dream). As  
a child, she would have liked to have known more 
heroines, but she dreamed a lot, of writing books.

Femme ter Haar made the picturesque illustrations 
in which Wilhelmina Drucker, Khadija Arib and Nikkie 
de Jager, amongst others, fly off the pages. In 2021 she 
won the Fiep Westendorp Incentive Prize, one of the few 
awards specifically for illustrators.

It starts with a dream is in stores now.
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