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Een krant vol met talent!
Hoi iedereen! Dit is de eerste editie van Het Nieuwe Rotterdammertje! Een krant die wij hebben gemaakt tijdens de workshop Journalistiek van
SamenDoorSamen. Dat is een project van Stichting Hoedje van Papier. En wij zijn kinderen van statushouders die nu in Nederland, in Rotterdam, wonen. We
komen allemaal uit Syrië. Maar nu spelen en leren we hier. We tonen jullie graag ons talent als Nieuwe Rotterdammmertjes.

De redactie werkt aan een reportage

Want ‘talent’ dat is waar onze krant over gaat. We ontdekten
bijvoorbeeld ons eigen talent als journalist. Meteen in de
eerste les gingen we vragen verzinnen en elkaar interviewen
en foto’s van elkaar maken. Zo kwamen we er meteen achter
waar we goed in zijn én we leerden elkaar beter kennen.
In de volgende les gingen we met heel de klas naar de
Spoorsingel. Dat is namelijk vlakbij Wijkcentrum De Propeller
waar onze redactie zat. We wilden nu Rotterdammers
interviewen om erachter te komen waar ze goed in zijn.
‘Heeft Rotterdam talent?’, wilden we weten. Sommige
Rotterdammers hadden geen tijd, ze moesten de trein
halen. Maar anderen stonden graag even stil bij deze hele
goede vraag. We renden op en neer over de Spoorsingel en
interviewden honderden mensen! Oh nee, dat wilden we
graag, maar na een half uur gingen we weer naar de redactie
om onze interviews uit te schrijven. En beste lezer, waar bent
u eigenlijk echt goed in?

Feest

Omdat het december is, zijn feesten heel actueel. Het is de
maand van Sinterklaas én van de Kerstman én van Oud &
Nieuw. Nieuwsgierig hebben wij de Nederlandse feesten
leren kennen. Maar weten jullie ook wat Syrische mensen
graag vieren? Beneden, onze redactie zit namelijk op de
eerste verdieping, zaten onze moeders en een oma. We
hebben hen uitgenodigd naar de redactie en hebben hen
toen alles gevraagd over feest in Syrië en Syrische feesten in
Rotterdam.
En we hadden geluk! Het bleek dat Liesbeth Kerstens net in

Nederland was! Zij was vroeger de directeur van Stichting
Hoedje van Papier. We leerden een moeilijk woord, ‘oprichter’,
want Liesbeth is dus ook één van de oprichters van deze
stichting. Zij startte verschillende projecten en stichtingen
met als doel alle kinderen de kans geven om hun talent te
ontwikkelen. Op dit moment heeft ze een prachtig nieuwe
project in Peru samen met haar Peruaanse man Pavel.
Het is een familiehuis voor tien kinderen die geen veilige
plek hebben om op te groeien. En weet je hoe het heet?
Pachachaca!

Ons talent

Ook ontdekten we ons talent voor foto’s maken. Want als
journalist wil je hele mooie, grote en kleurrijke foto’s in
de krant. Dat staat mooi bij het verhaal of interview. We
oefenden door foto’s te maken van tekeningen van onze
namen. Daarna gingen we portretten van elkaar maken. We
probeerden ons talent zo goed mogelijk in beeld te brengen.
Waar we ook goed in zijn is verhalen vertellen. Er was
eens... een groepje jonge, talentvolle journalisten. Binnen
vijf minuten liepen ze door heel Rotterdam. Langs
de Erasmusbrug en het Stadhuis, langs Ahoy en de
Kubuswoningen en door de haven. Ze maakten een foto
van de Euromast en van Hotel New York en zagen een
helikopter landen in De Kuip. Hoe we dat allemaal deden in
die vijf minuten? Lees dat maar snel in onze reportage over
Miniworld Rotterdam!

Heel veel leesplezier namens ons, de Nieuwe
Rotterdammertjes!

SamenDoorSamen
is altijd hard op zoek
naar vrijwilligers!
Zo zijn wij op zoek naar maatjes, die wekelijks met een
statushouder afspreken en hen thuis laten voelen in
Rotterdam.
Verder is er ook veel vraag naar taalcoaching, je
gaat dan voor de duur van drie maanden samen met
een statushouder oefenen met de Nederlandse taal.
Geïnteresseerd?
Kijk dan op onze website: www.samendoorsamen.nl
mail naar: info@samendoorsamen.nl
of bel naar 010-4222506.

Je bent meer dan welkom,
we hopen je snel te zien!
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De redactie stelt zich voor
Dit is Maram. Zij is 9 jaar en ze woont in Rotterdam. Ze is goed in
touwtje springen en heeft talent voor rekenen op school. Ze vindt
school heel goed in Nederland. Later wil zij dokter worden.

Kasem is 14 jaar en hij woont in Rotterdam. Hij is goed in sport en

Zijn naam is Jad en hij is 9 jaar. Zijn hobby is voetbal en zijn
lievelingseten is hamburgers. Hij kan een klein beetje goed
klimmen en heel snel rennen. Hij is goed in schaken en hij woont in
Rotterdam.

Zijn naam is Karam en hij is 9 jaar. Zijn hobby is klimmen. Daar is
hij goed in. Ook kan hij heel goed snel rennen want hij heeft twee
wedstrijden gewonnen! Zijn lievelingseten is pizza en hij woont ook
in Rotterdam.

Dit is Ebtissam. Zij is 10 jaar. Ze vindt leren lezen leuk op school.
Ze komt uit Syrië. Haar hobby is tekenen en ze is heel goed in lezen.
Haar beste vriendin is Angelina.

Dit is Roua. Zij is 9 jaar. Haar hobby is touwtje springen. Op school
vindt zij lezen leuk. Ze is heel goed in rekenen. Ze komt uit Syrië en
haar beste vriendin is Giovanna.

Zijn naam is Wesam. Hij is 8 jaar. Zijn favoriete spel is voetbal. Hij
drinkt graag ijsthee en later wil hij dokter worden. Hij heeft talent
voor tikkertje met zijn vriendjes. Zijn lievelingskleuren zijn groen en
rood.

Haar naam is Joudi. Ze is 11 jaar. Ze drinkt graag sinaasappelsap.
Op school is ze het liefst aan het touwtje springen. Later wil ze
tandarts worden. Haar lievelingskleuren zijn wit en blauw en ze eet
graag gebakken ei. Ze vindt lezen leuk en heeft talent voor kleuren.

Dit is Angelina en zij is 9 jaar. Haar talent is tekenen. Moeilijk vindt
zij de ‘keersommen’. Haar favoriete kleur is roze. Ze zou graag naar
Spanje willen gaan en haar favoriete fruit is de sinaasappel. Later wil
ze dokter worden. Ze is goed in dansen en vindt het leuk om met de
tablet te spelen.

Dit is Sama. Ze is 10 jaar. Ze is heel goed in tekenen. Lezen vindt
ze moeilijk. Haar favoriete kleur is blauw. Ze zou graag naar België
willen gaan. Haar favoriete fruit is de mandarijn. Later wil ze oogarts
worden. Ze is heel goed in rekenen en speelt graag met een tablet.

Ik ben Rayan en ik ben 5 jaar. Mijn hobby is voetballen en mijn
talent is salto’s naar achter en naar voor. En touwtje springen vind ik
ook leuk.

Ik ben Danyal. Ik ben 11 jaar en mijn talent is salto’s naar achter en
naar voor. En ik hou van vissen en foto’s maken.

zijn hobby is voetbal. Hij vindt de mensen in Nederland heel aardig.
Later wil hij voetballer worden of politieagent.

Woord vooraf van
SamenDoorSamen & Stichting Hoedje van Papier
Voor u ligt de eerste editie van Het Nieuwe Rotterdammertje!
De kinderworkshop journalistiek, waarvan deze uitgave het
resultaat is, vormt onderdeel van de vele activiteiten die binnen
het project SamenDoorSamen worden georganiseerd met en voor
statushouders in Rotterdam.
Met ons project SamenDoorSamen dragen wij bij aan een aantrekkelijker
Rotterdam waar plek is voor iedereen. Waar iedereen op een volwaardige
wijze kan meedoen. Met SamenDoorSamen werken we aan de ontwikkeling
van vaardigheden en creëren we mogelijkheden die perspectief
bieden op een zelfredzaam bestaan. Dat doen we voor statushouders die
hun plek aan het vinden zijn in de Rotterdamse maatschappij. Kijk voor meer
informatie op onze website! www.samendoorsamen.nl

Stichting Hoedje van Papier is al ruim 11 jaar actief om kwetsbare
Rotterdammers beter aansluiting te laten vinden bij de RotterdamsNederlandse samenleving. Naast het project SamenDoorSamen organiseert
zij vele andere projecten, gericht op het geven van een steuntje in de rug aan
Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de maatschappij in
eerste instantie minder vanzelfsprekend lijkt. Wij richten ons
daarbij o.a. op statushouders, laaggeletterden, mensen die niet of nauwelijks
met de computer kunnen omgaan, jongeren die noodgedwongen niet thuis
kunnen opgroeien en Rotterdammers met een migrantenachtergrond.
Kijk voor meer informatie op www.stichtinghoedjevanpapier.nl
of neem contact met ons op via info@stichtinghoedjevanpapier.nl
of tel. (010) 4222506.

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van en in samenwerking met:
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Reportage: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet bij

Rotterdam Miniworld
Als journalist moet je ook talent hebben om goed te kijken. Alles wat je ziet kun je namelijk beschrijven in jouw
verhaal. Dat gingen we oefenen tijdens een reportage bij Miniworld. We keken heel goed om ons heen. Maakten
aantekeningen van wat we allemaal zagen en schreven zo deze spannende reportage. Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet en het is.....?

Een koe aan een parachute!

We gingen naar Miniworld. Ik heb heel veel mooie dingen
gezien. Als eerste heb ik een grote boerderij gezien en
daarna een kerk. En opeens ging het langzamerhand donker
worden. Maar we gingen gewoon verder kijken. Toen werd
het heel mooi door alle lichtjes in de stad. Wat ik heel leuk
vond, was de Erasmusbrug. Omdat hij heel groot was. En
ook het SS Rotterdam is heel groot. Wat ik heel grappig
vond, was een koe die aan een parachute hing. Daar moest ik
om lachen. Maar jammer genoeg zag ik niet de flat waar ik in
woonde. Maar ik heb wel veel andere leuke en grote dingen
gezien. En ik heb foto’s gemaakt. Heel veel zelfs. Het was
heel leuk en gaaf, omdat je heel veel verschillende dingen kan
zien. Door Sama

Sama op de foto met de Kubuswoningen

Angelina en de Erasmusbrug

Ja echt mooi!

Ik zag een mooi schip en een mooie boot. Kijk een koe met
een parachute! Ik kwam langs Stadion Feijenoord en het SS
Rotterdam. Er waren drie grote bruggen en een Stadhuis.
De brug is echt mooi. Ook heb ik een trainingsveld gezien.
En kijk: water! Ik liep langs Hotel New York en Ahoy waar
muziek was. Ja echt mooi! Door Ebtissam

Ik heb de miniatuurtijd
gezien!

Ik heb vandaag Starwars gezien en Sinterklaas, zeven
Pokemon poppetjes en vijf paarden. Ook zag ik een
Pietendans, een dinosaurus en Superman. Die kun je allemaal
zoeken in Miniworld. Ik zag ook een man die een paard optilt!
En ik heb de miniatuurtijd gezien. In Miniworld duurt een dag
24 minuten en om 21.00 uur wordt het donker en daarna
wordt het weer licht. Ik vond het gaaf, omdat er heel veel
kleine dingetjes waren. Door Danyal

Danyal, Rayan en Karam op de foto met de Kuip

Ebtissam en Roua en het Stad
huis

Mensen kijken en mensen
dansen

Ik vind de boten erg mooi en die zijn heel groot. De hijskraan
is heel mooi en de grootste. Ik zie een vrachtwagen en
die werkte heel hard, want de vrachtwagen haalt de
vuilniszakken op. Ik zie de wedstrijd in het stadion van
Feyenoord. Het heet de Kuip. Ik zie twee teams en de
mensen zitten te kijken en alle mensen zijn blij. En ik zie een
meneer die een foto aan het maken is. Ik zie heel veel huizen
en mensen en bussen en bomen en ook iets om te drinken en
eten in een winkel. Ik zie heel veel bruggen en ik zie de zee
en boten. Ahoy! Ik zie heel veel mensen zitten om te kijken en
onder het dak zie ik mensen die aan het dansen zijn en hele
mooie lampen met mooie kleuren. Door Roua

Nacht tijdens miniatuurtijd

Zee en strand

Allemaal mensjes van klei!

Ik zag zes sinterklazen, Starwars, ‘Pokemonnen’, een robot,
drie helikopters, een dinosaurus, de bus van Feyenoord, een
raceauto, Pakjesboot 13, het paard van Sinterklaas, vogels en
allemaal mensjes van klei! Door Jad

Superman vliegt door het
land

Pakjesboot 13

Een snelle trein

Ik zag een helikopter en ik zag ook Starwars en ook een hele
grote boot. En een Sinterklaas en de trein was ook mooi en
snel. En ik zag ook Superman. Hij was aan het vliegen door
het land. En de hijskraan was heel erg groot. Ik zag paarden.
Ze waren aan het rennen. En ook een disco. Alle mensen
waren aan het dansen. En ik kon heel Rotterdam zien! Klaar!

Door Karam

CENTRAAL STATION!

Ik heb een boerderij gezien. En Stadion Feijenoord. En het SS
Rotterdam. En de kubuswoningen. En drie grote bruggen. En
CENTRAAL STATION! Door Angelina

Centraal Station!

Een dinosaurus
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Ons talent goed in beeld!
We kunnen al interviewen en stukjes schrijven. Maar als journalist wil je ook graag mooie
foto’s bij jouw verhaal. Daarom gingen we ook oefenen met foto’s maken! Voor dat je het
knopje indrukt, moet je eerst goed kijken: heb ik alles goed in beeld? Hoe is het licht?
Zijn de kleuren mooi? Kijkt iedereen vrolijk? En heb je een mooie achtergrond. Pas al
alles klopt, kun je de camera zo stil mogelijk houden voor een scherpe foto en dan...

We oefenden eerst met onze namen. We tekenden ze zo groot, mooi en kleurrijk mogelijk.
Daarna maakten we een foto van onze getekende namen. Kijk maar eens onderaan deze pagina!
Dat was echt om te oefenen, want daarna gingen we portretten maken. We willen jullie laten
zien waar we goed in zijn. Ons talent goed in beeld!

KLLLLLIK!

Ebtissam, Lara en Roua

Ik vind ztringz heel leuk. Het zijn van die regenboogtouwtjes. Je kan met die touwtjes
figuren maken en vormen. Je kan een ster maken of een ladder. Ik ben heel goed in een
figuur, maar ik weet de naam niet. Ik kan drie dingen maken. Ik hou van deze touwtjes
want ik kan met deze touwtjes met mijn zusje Lara spelen. Door Roua

Danyal en Rayan

Wij zijn Danyal en Rayan. We houden van voetbal en van zwemmen. Wij
begonnen hier in Nederland met voetballen. Wij voetballen in het Mallegatpark. En
wij moedigen natuurlijk Feyenoord aan. Ook zwemmen wij graag. Door Danyal

en Rayan

Mijn naam is Ebtissam. Ik ben 11 jaar. Ik hou van spelen met kettingen, omdat je dan
prachtige vormen kan maken. In de toekomst zal ik heel vaardig worden in het maken
van vormen. Door Ebtissam

Angelina

Ik vind turnen leuk, wa
nt ik hou van sporten.
Ik doe dit meestal op
op straat. Het is echt
school, thuis en
interessant. Door An
gelina
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Jad en Karam

Ik vind de spinner leuk, want ik hou van de spinner. Ik speel met de spinner
wanneer ik tv kijk en op school met mijn vrienden. Door Jad
Ik ben Karam en ik ben 8 jaar. Mijn hobby is voetballen. Ik hou van voetbal en
klimmen. Ik speel veel voetbal met mijn vrienden op school. Ik hou van Feyenoord
en ik hou ook van Barcelona en Messi. Groetjes Karam! Door Karam

Sama

Ik ben Sama. Ik ben 10 jaar. Mijn talent is tekenen en mijn hobby is sporten. En
ik kan hele mooi vormen met ztringz maken. Ik kan de ladder en de parachute en
ook het spinnenweb en nog veel meer vormen. En ik ben goed in de Rubik’s Kubus
oplossen! Groetjes! Door Sama

Joudi

Wesam

Hallo! Mijn naam is Joudi, ik ben 11 jaar. Ik zit op taekwondo. Ik heb de gele band
met twee groene slippen. Ik trap heel hoog en ik ben heel sterk. Maar niemand
weet dat op mijn school. Mijn meester is een beetje sterk. Mijn broertje zit ook op
taekwondo. Zijn naam is Wesam. Hij is 7, bijna 8 jaar. Door Joudi

Mohammed, Maram en Kasem

Wij zijn Maram en Kasem. Vandaag is onze vriend Mohammed met ons mee naar
de les. We zijn alledrie goed in voetbal. Het is onze hobby en we hebben talent.
Kasem kan een truc laten zien. De bal blijft stil op zijn voet liggen. Door Kasem

en Maram
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Op zoek naar talent
in Rotterdam!
Waar bent u goed in? Wat is uw talent?

Wij zijn goed in touwtje springen, voetballen en rekenen. ‘Maar waar zijn alle andere mensen in Rotterdam eigenlijk goed in?’ vroegen wij ons af. Is er
veel talent in deze stad? Met die vraag gingen we naar de Spoorsingel om voor het eerst mensen op straat te interviewen. Best heel spannend! Een
paar mensen hadden haast, ze moesten de trein halen. Maar gelukkig waren er ook heel veel die best goed zijn in geïnterviewd worden!
Foto’s door Rayan, Wesam en Jad

Ze is goed als dj!
Wij hebben geïnterviewd op straat. We kwamen iemand
tegen. Het is een vrouw. Zij heet Jacky en ze is 27 jaar oud.
En toen kwamen we een andere vrouw tegen. Ze heet Gaby
en ze is 50 jaar oud. En haar talent is koken en ze werkt als
dj. Daar is ze heel goed in. En we hebben nog een meisje
geïnterviewd. Ze heet Julie en ze is 16 jaar oud en haar
talent is hockey en ze werkt in een winkel! Door Angelina

en Sama

‘Ik kan heel goed
koken!’
Wij interviewden eerst Cisca. Zij liep over de Spoorsingel.
Ze is al 78 jaar. Ze is heel goed in koken. Dat is haar talent.
Daarna gingen we Silvia interviewen. Ze is 28 jaar. Ze
woont in Nederland en ze heeft talent voor mensen helpen.
En Hosam hebben we ook vragen gesteld. Hij is 42 jaar en
zijn talent is techniek. En we hebben nog veel meer mensen
geïnterviewd die goed waren in voetbal, koken, dansen en
fietsen. Doei! Door Danyal

Rachel kan goed
schrijven
Wij hebben vragen gesteld aan Roo. Hij is 27 jaar en
woont in Rotterdam. Zijn talent is voetbal. Hij is heel goed
in voetbal. En Max hebben wij ook geïnterviewd. Hij is 25
jaar en is goed in hockey. En Conny is 24 jaar. Ze is goed
in sport en kan goed met mensen werken. En Rachel komt
helemaal uit Amerika, maar ze kon ons toch goed begrijpen.
Ze is 34 jaar en woont op de Spoorsingel. Ze kan heel goed
schrijven! Door Ebtisam en Roua

‘Ik ben een
doorzetter!’
Ik heb Daniëla geïnterviewd. Ik vroeg hoe oud zij is en ze
is 37 jaar. Toen vroeg ik wat haar talent is. Muziek maken
is haar talent. Daarna zag ik Antoinette. Ze is 54 jaar en
haar talent is gezelligheid. Waar bent u goed in? vroeg ik en
toen zei zij: “Ik ben een doorzetter.” Toen heb ik nog Frank
geïnterviewd. Hij is 44 en hij is ook al goed in muziek. En ik
interviewde nog iemand, maar ik heb zijn naam niet goed
verstaan, maar hij is 32. Hij komt uit Den Haag en heeft
talent voor grapjes maken! Door Joudi
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Welke feesten vieren
mensen uit Syrië?
December is een echte feestmaand. Sinterklaas viert dan eerst zijn verjaardag. Daarna is het twee
dagen Kerst en als kers op de taart wordt er aan het eind van de maand ook nog Oud en Nieuw gevierd
met oliebollen en vuurwerk. Maar hoe is dat eigenlijk in Syrië? Welke feesten worden daar gevierd en
welke feesten vieren de Syrische mensen die nu in Nederland zijn? We interviewden Alaa, Shirin, Reem
en Raoah om alles te weten te komen over dit feestelijke onderwerp!

Hoi, wie zijn jullie en hou oud zijn jullie?

Wij zijn Alaa, Shirin, Reem en Raoah en we zijn 31 jaar, 29 jaar, 30 en 40 jaar.

Welke feesten zijn er allemaal in Syrië?

We hebben het Suikerfeest, het slachtfeest, Kerst, Pasen, Nieuwjaar, het feest van de moeder, het feest van
de docent, bruiloften en vrouwenfeesten.

Wat vinden jullie het leukste feest van Syrië en waarom?

Het Suikerfeest is het leukst. Dan komen we allemaal samen, met de hele familie. We zijn dan soms wel met
vijftig of zestig mensen, heel veel kinderen. We bezoeken vrienden. We drinken samen koffie, we eten samen,
het is heel gezellig. Kinderen krijgen geld en nieuwe kleding. Vorig jaar gingen we samen naar de Efteling. Dat
was heel leuk!

Shirin, Reem, Raoah en Alaa

Is er door de oorlog nog wel plek voor feest in Syrië?

In het centrum van Damascus kun je wel feestvieren. Op heel veel andere plekken is het helaas nog te
gevaarlijk.
Knafe nabulsi

Welke feesten vieren jullie allemaal in Nederland?

Alle feesten die we net ook al noemden. En hier vieren we soms ook nog Sinterklaas en andere feesten die de
kinderen op school leren kennen.

Wanneer gaan jullie dansen?

We dansen tijdens bruiloften. En we houden vrouwenfeesten. Soms één keer in de week bij iemand thuis. Dan
komen alleen vrouwen en kletsen we en gaan we ook dansen. Er zijn ook grote vrouwenfeesten. Dan huren
we met zijn allen een zaaltje.

Wat is typisch feestelijk eten in Syrië?

De ‘knafe nabulsi’ mag niet ontbreken. Het lijkt op een taart en het is ook zoet, maar er zit ook heel veel
kaas in. Het ziet er feestelijk uit. Ook eten we rijst met vlees en kip. Er is altijd heel veel lekker eten tijdens de
feesten.

Het feest van de docent klinkt heel interessant. Wat gebeurt er tijdens dit feest en wanneer is
het?

Die dag krijgt de docent cadeautjes. Het klaslokaal wordt versierd en de kinderen zingen liedjes voor de
docent. De overheid geeft dan ook geld aan de docenten. Het is jammer voor meester Bart, want de dag van
de docent is pas op 21 maart.
We bedankten deze dames (onze moeders en oma) voor dit interessante interview. We weten weer alles
over feest in Syrië en jullie nu ook. We kregen zin in een feestje en gingen feestend op de foto met een vrolijk
hoedje van papier en een echte feesttoeter. We hopen dat de oorlog snel voorbij is. Dan wordt het pas echt
feest in Syrië en ook hier in Nederland! Doei!

Ebtissam

Joudi

Joudi in de Efteling tijdens het Suikerfeest

Roua
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Interview met Lies en Pavel
‘Het is belangrijk dat mensen weten wat kinderen vinden!’
We kregen leuk bezoek in de les! Lies en Pavel zijn in Nederland en kwamen langs. Ze wonen nu in
Peru. Daar hebben ze een familiehuis dat Pachachaca heet. Ze wonen samen met tien kinderen die
geen goede andere plek hebben om te wonen. Lies is de oprichter van Hoedje van Papier. Pavel is
haar Peruaanse man. We bedachten heel veel vragen en maakten dit interview.

Pavel en Lies

Kinderen komen spelen op zaterdag

Met de kinderen op pad in Peru

Gekke bekken :)

Wat is jullie naam en hoe oud zijn jullie?
Ik heet Pavel. Maar Nederlanders zeggen:
Paaful. Ik ben 37 jaar.
En ik heet Liesbeth. Maar vrienden zeggen
Lies. Ik ben 42.

Waarom heb je Hoedje van Papier
opgericht?

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen de
kans krijgen hun talent te ontdekken en te
ontwikkelen. Sommige kinderen hebben
geen plek om te spelen of krijgen geen kans
om hun talent te ontdekken. Daarom wilde
ik workshops schrijven, video en theater
organiseren voor deze kinderen. Het is
belangrijk dat mensen ook weten wat zij
denken en vinden.

We vinden Pachachaca een grappig
woord. Het klinkt bijna Chinees. Wat
betekent het?

Het is geen Chinees, maar Quechua. De taal
van de oorspronkelijke bewoners van Peru.
Pacha is de naam voor alles om ons heen: de
grond, de hemel, het universum. En chaca
betekent brug. Pachachaca betekent dus
‘brug tussen werelden’. Ons familiehuis is
bijvoorbeeld een wereld. En wij willen een
brug maken met andere werelden zoals de
wijk of Nederland.

Wat is jullie lievelingsdier?

Pavel: Mijn lievelingsdier is een paard.
Lies: ik hou het meest van poezen. Thuis
hebben we vijf honden en vier poezen. Ze
spelen allemaal samen.

Lies en Pavel in de les

Wat is jullie talent?

Pavel: Ik kan goed voetballen, muziek maken
en schrijven. Ik heb boeken voor kinderen
geschreven. Bijvoorbeeld het boek Het
Konijnenpootje.
Lies: Ik ben goed in ideeën veranderen in
projecten, grapjes maken en tekenen. En ik
ben ook goed in bordspelletjes. Maar ik kan
ook heel goed slapen.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Toen ik in Nederland woonde ging ik nog
vaak op bezoek bij mijn projecten in Peru. Ik
ging toen in Cuzco een keer naar het theater.
Een vrouw maakte geluiden en vroeg het
publiek mee te doen. Ik zat op de eerste rij en
deed mee. Toen de lichten aangingen kwam
Pavel meteen naar mij toe. Hij wilde weten
wie er bij die mooie stem hoorde. Het was
liefde op het eerste geluid.

Sprak jij al Nederlands toen je Lies
ontmoette?

Ik leerde pas Nederlands toen ik twee jaar
in Rotterdam woonde. Toen ik hier net
was kende ik alleen het woordje ‘lekker’. Ik
las kinderboeken, luisterde naar de radio,
praatte veel met mensen en keek naar het
Jeugdjournaal.

Is het druk om met tien kinderen te
wonen?

Ja het is wel druk, maar ook heel gezellig. We
zijn heel de tijd bezig met zorgen, spelen en
praten. Soms zeg je: ik ga even tien minuutjes
wat anders doen, maar dan klopt er toch

meteen weer iemand op de deur die vraagt
of je wil spelen. Ja, de kinderen hebben ook
wel eens ruzie, maar we proberen altijd
alles rustig op te lossen. Eerst heel diep
ademhalen, zeggen we dan.

Wat is jullie lievelingsfruit?
Druiven.

En lievelingseten?

Ceviche, kennen jullie dat? Dat is vis met
limoen, zoete aardappel en mais. De kinderen
vinden trouwens pannenkoeken heel lekker.

Wat doen jullie in jullie vrije tijd?

Pavel: Afspreken met vrienden en naar
drumles.
Lies: Wandelen in de bergen en films kijken.
Welke films? Hebben jullie Sjakie en de
chocoladefabriek gezien? En Big Fish of
Coco?

Welke muziek vinden jullie leuk?

We houden van rock, maar ook van ZuidAmerikaanse muziek.

Waar wonen jullie nu?

We wonen in Calca. Een klein dorpje in de
bergen van Peru. We hebben een heel groot
huis met een grote tuin.

Wat zijn de kinderen nu aan het doen?

Het is daar nu zaterdagochtend, nog
heel vroeg. Ze gaan zo eerst ontbijten en
waarschijnlijk willen ze voor het ontbijt
eerst nog even knikkeren. Vandaag ruimen
ze ook hun kamer op en ze wassen kleren.
‘s Middags komen heel veel kinderen uit de
buurt gezellig spelen, soms wel vijftig. De zus
van Pavel past op nu wij in Nederland zijn.

Wat vinden jullie het moeilijkste?

Lies: Ik wil altijd heel veel dingen doen, maar
heb nooit overal tijd voor. Dan moet ik kiezen.

En wat het leukste?

Met de kinderen spelen, muziek maken,
schrijven, voetballen en heel veel knikkeren.

Bedankt!
Bedankt Pavel en Lies dat jullie helemaal
uit Peru kwamen voor ons interview ;)!
We wensen jullie heel veel succes
en zouden graag ook een keer
op zaterdag komen spelen bij
Pachachachachaaaaaaca!

