Boekenlijst en informatiebronnen over en door TCK’s:
Algemeen zending/buitenland
•
•

•
•

Colin Baker, A parents’ and teachers’ guide to bilingualism
A question and answer format book, covering many issues that affect multilingual families.
Ann Dunagan, The Mission minded child
Een boek niet echt gericht op zendingswerkers, maar wel op hoe je kinderen kan helpen een
hart te hebben voor zending.
OMF, Family Matters - Stories of God’s faithfulness to children in OMF Verschillende
verhalen over het familieleven van zendingswerkers.
Janet Teitsort, Long distance grandma
Een boek met praktische tips voor opa’s/oma’s die ver van hun kleinkinderen vandaag wonen
om contact te onderhouden.

Algemeen over en door TCK’s
•

•
•

•
•

•
•

•

Steve and Gill Bryant, Overal en Nergens thuis, zorg voor Third Culture Kids. Dit is de
Nederlandse vertaling en bewerking van TCK Education and welfare 296 pagina’s, ISBN 9789463188449 maart 2016.
Polly C. Ho, TCK Care Fellowship, Rice, Noodles, Bread or Chapati
A collection of stories and articles by MK’s from across Asia
Sabine Kuegler, Dochter van de jungle, 2005. ISBN: 9058313565, Uitgeverij Sirene. Sabine
groeit op in West-Papoea. Op haar 17e wordt zij naar een Zwitsers internaat gestuurd. Ze
voelt en handelt als een Fayu.
Cindy Loong, Growing up Global, what a TCK’s life is like, Hong Kong 2008, ISBN
9789881743510.
Tussen twee werelden, 30 dagen bidden voor zendingskinderen. Uitgegeven door OMF
Nederland. Bestellen: Mail naar nl.info@omfmail.com. De verhalen in dit boekje zijn
gebaseerd op ware gebeurtenissen. Ze geven inzicht in de vreugden en uitdagingen waar
zendingskinderen mee te maken krijgen als zij opgroeien tussen verschillende culturen.
David C. Pollock en Ruth E. Van Reken, Third Culture Kids, 1999, herziene versie 2001, ISBN
978-1857882957.
Ruth van Reken, Letters never sent. Herziene versie: ISBN 9781904881483 maart 2012. Een
boek over de pijn en verdriet die zendingskinderen kunnen ervaren, maar ook over hoop en
genezing.
Heidi Sand-Hart, Home keeps moving, McDougal Publishing 2010
ISBN 978-1-58158-171-3. In “Home keeps moving” vertelt Heidi over haar jeugd als een
mission kid met vele verhuizingen tussen 4 landen waar ze allemaal een band mee heeft.

Ter voorbereiding op vertrek
•
•

Marta Altés, Bah we gaan verhuizen
Een kinderboek ( vanaf 3 jaar) over een wasbeer die moet gaan verhuizen.
Baumbach en Westphal, Jette gaat verhuizen
Een kinderboek (vanaf ca. 5 jaar) over Jette die gaat verhuizen en afscheid moet nemen van
haar oude huis en school en ergens anders weer moet wennen.

•

•

•
•

•

Steve Bryant, De wereld in met kinderen, vertaald en bewerkt voor het Nederlands door
Maudy de Jong en Kezia Schoonveld. Dit is een handleiding voor ouders en
zendingsorganisaties om kinderen voor te bereiden op vertrek naar het buitenland, inclusief
werkbladen voor kinderen. Te bestellen bij www.wec-nederland.nl , leeftijd 6-12 jaar.
M. Janssen-Matthes, Op Reis naar Anderland, 1998, ISBN: 9058201716 stichting IVIO,
Lelystad. Te bestellen bij www.wereldschool.nl, leeftijd 6-12 jaar. Het boek is bedoeld om te
gebruiken in de voorbereiding op de reis naar het andere land.
Marion Knell, Families on the move, 2001, ISBN 1854245236
OMF International, The Mission Zone
Een doeboek voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar, met activiteiten en verhalen over culturen
in Azië.
Corien Oranje, De vreselijke verhuizing, ISBN: 9085430413, uitgeverij: Columbus,
Heerenveen 2005. Een kinderboek voor de leeftijd 9-12 over een gezin dat naar Jakarta
verhuist.

Child Protection
•

•

Erik Smit, Maak ze sterk, april 2014, ISBN 9789033800535. Kinderen helpen weerbaar te zijn
en sterk in hun schoenen te staan. Met thema’s als zelfbeeld, omgaan met emoties, pesten,
rouw, seksualiteit en sociale media.
Wess Stafford, Te klein om over het hoofd te zien, Uitgeverij Medema 2009, ISBN
90635348921.

Over Re-entry
•

•
•
•

Gisette van Dalen, Wereldklas, ISBN 9789033633126, uitgeverij: De Banier Bv, 2012.
Kinderboek leeftijd 6 t/m 10 jaar.
Thijs keert met zijn ouders terug in Nederland, na jaren in Malawi te hebben gewoond. Hij
merkt al snel dat alles heel anders is.
Marion Knell, Burn up or splash down, surviving the culture shock of re-entry, ISBN
9781932805833, Atlanta, London, Hyderabad: Authentic 2007.
Corien Oranje, Zoenen met een beugel, ISBN 9789085430728, Columbus, Heerenveen 2007.
Kinderboek leeftijd 9-12. Het hele gezin van Sasha moet opeens terug naar Nederland.
Neal Pirolo, Enkeltje thuis, 2001, ISBN 9080646024, Interserve Nederland. Met name
hoofdstuk 8 gaat over mission kids.

Brochures
•

•

•

Schoonveld, Kezia. Flyer Focus op MK’s: Tips voor TFC’s die aandacht willen geven aan MKs.
WEC Nederland 2017. Te downloaden bij www.wec-nederland.nl/go/trainingbegeleiding/gezinnen/.
Schoonveld, Kezia. Wie wat mission kids: Legt uit aan kinderen wat mission kids zijn en hoe
we ze kunnen helpen. Te downloaden bij www.wec-nederland.nl/go/trainingbegeleiding/gezinnen/.
Schoonveld, Kezia. Flyer Focus op MK’s: Tips voor TFC’s die aandacht willen geven aan MKs.
WEC Nederland 2017. Te downloaden bij www.wec-nederland.nl/go/trainingbegeleiding/gezinnen/.

•

Schoonveld, Kezia. Een Nederlandse leerling uit het buitenland. Ti[s voor
basisschoolleerkrachten met betrekking tot een Nederlands kind uit het buitenland (TCK) in de
klas. Te downloaden bij www.wec-nederland.nl/go/training-begeleiding/gezinnen/.

Artikelen / podcast
Allerlei artikelen die gaan over TCK’s, gemaakt door een ATCK. De artikelen zijn te lezen op haar blog
of te beluisteren als podcast.
Artikelen - https://michelephoenix.com/top-reads/
Podcast Pondering Purple - https://michelephoenix.com/2020/03/announcing-a-new-baby-thepondering-purple-podcast/

