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SSulwe werd geboren met de kleur van middernacht.ulwe werd geboren met de kleur van middernacht.



En ook op school leek niemand op Sulwe.En ook op school leek niemand op Sulwe.

Haar zus kreeg koosnaampjes als  Haar zus kreeg koosnaampjes als  
‘zonneschijn’, ‘zonnestraaltje’ en  ‘zonneschijn’, ‘zonnestraaltje’ en  
‘schoonheid’.‘schoonheid’.

Ze leek op niemand in haar familie. Ze leek op niemand in haar familie. 
Zelfs niet een beetje,  Zelfs niet een beetje,  
eigenlijk helemaal niet.eigenlijk helemaal niet.

Baba had de Baba had de 
kleur van de kleur van de 
schemering schemering en Mich, haar zus, had de en Mich, haar zus, had de 

kleur van het middaguur.kleur van het middaguur.

Mama had de Mama had de 
kleur van het kleur van het 
ochtendgloren.ochtendgloren.

Sulwe kreeg namen als ‘zwarte’, ‘donkertje’ en ‘nacht’.  Sulwe kreeg namen als ‘zwarte’, ‘donkertje’ en ‘nacht’.  
Daar werd ze heel verdrietig van. Daar werd ze heel verdrietig van. 

Dus verstopte ze zich, terwijl Dus verstopte ze zich, terwijl 
haar zus veel vrienden maakte.haar zus veel vrienden maakte.



Zij wilde ook veel vrienden.Zij wilde ook veel vrienden.

Sulwe droomde ervan dat ze dezelfde huidskleur had als haar zus.Sulwe droomde ervan dat ze dezelfde huidskleur had als haar zus.


