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Dit boek is onderdeel van de serie
‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen
én volwassenen de levensverhalen
ontdekken van belangrijke vrouwen uit
de wereldgeschiedenis. Elk deel laat
zien hoe een klein meisje met een grote
droom opgroeide tot een sterke vrouw
met grootse ideeën.

(Coyoacán, 6 juli 1907 –
Coyoacán 13 juli 1954)
Frida Kahlo was een Mexicaanse
kunstschilderes die uitgroeide tot een
van de grootste kunsticonen van de
20e eeuw. Ze had een zeer persoonlijke
en vrouwelijke schilderstijl en was
daarnaast een bijzondere vrouw met
een rebelse persoonlijkheid en een
drang naar onafhankelijkheid. Ze
wist tegenslagen als ziekte en een
zwaar ongeluk de baas te worden en
is daarmee ook vandaag de dag voor
miljoenen vrouwen een voorbeeld van
doorzettingsvermogen en moed.
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Frida werd geboren in Mexico. Ze was de dochter
van een fotograaf en als je naar haar keek wist je al
dat ze een bijzonder meisje was.

Op jonge leeftijd kreeg Frida een vervelende ziekte.
Haar been werd daardoor zo dun als een stokje.

Maar Frida was een moedig meisje.
Ze trok af en toe zelfs mannenkleding aan.
Ze was anders dan andere mensen.

Op een dag, toen Frida 18 jaar was,
stapte ze in de bus.
En toen… boem! In één klap was
Frida’s oude leventje voorbij.

