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Een krant over de toekomst!
Hoi iedereen! Dit is alweer de tweede editie van Het Nieuwe Rotterdammertje! Een krant die wij hebben gemaakt tijdens de workshop Krant maken 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
uit Syrië, Irak en Eritrea. Maar nu spelen en leren we hier. We zijn druk bezig met onze toekomst als Nieuwe Rotterdammertjes.

Groetjes van de redactie van Het Nieuwe Rotterdammertje

Want ‘de toekomst’ dat is waar onze krant over gaat.

Het is ons thema, om meteen maar eens een deftig woord
te gebruiken. Misschien gaan wij in de toekomst wel echt
aan het werk als journalisten. In ieder geval hebben we het
alvast goed geoefend tijdens het maken van deze krant.
Meteen in de eerste les gingen we vragen verzinnen en elkaar
interviewen en foto’s van elkaar maken. Zo kwamen we er
meteen achter welke toekomstplannen iedereen heeft.

die we hebben gemaakt. We bedachten wel veertig woorden
en de beste zijn terug te vinden in de zomerse woordzoeker
in deze krant. Ook maakten we samen tekeningen voor de
zomerkleurplaat. Terug te vinden op de vakantiepagina van
deze krant. We hopen dat u er in de nabije toekomst plezier
aan zult beleven.

Het maakte ons heel nieuwsgierig. Want hoe zit
het eigenlijk met de toekomstplannen van alle andere
Rotterdammers? Met die vraag verlieten we de redactie
om zoveel mogelijk Rotterdammers te interviewen. We
gingen naar de Spoorsingel waar altijd heel veel mensen
langslopen. Sommigen met heel veel haast, omdat ze de
trein moeten halen op weg naar een toekomstige afspraak.
Maar anderen namen de tijd om ons te vertellen over welke
toekomstplannen zij allemaal hebben. En u beste lezer? Wat
gaat u in de toekomst allemaal nog doen?
Wij kijken uit naar de nabije toekomst! Want wat er over
heel veel jaren allemaal gaat gebeuren weten we nog niet
precies. Maar één ding is zeker: de zomervakantie komt eraan.
Wij hebben daar al heel veel zin in. We interviewden Lubana
(één van de moeders) over wat zij van de zomervakantie
vindt en daarna oefenden we onze losse pen om onze ideale
zomervakantiedag te beschrijven. En weet u wat? Het was
een regenachtige dag, maar na al onze zomerse vragen en
verhalen begon het zonnetje toch te schijnen!
Donuts, zweten, octopussen, parasol en sandaal. Zo

maar een paar woorden die wij bedachten in de zomerpuzzel

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.

Tot slot gingen we nog op reportage naar de
toekomst. Als nieuwsgierige journalisten deden we

onderzoek naar hoe Rotterdam straks zal zijn. We hadden
gehoord dat je in Museum Rotterdam een tijdreis kan maken,
dus dat leek ons een mooie kans om er alvast achter te komen
wat ons te wachten staat. We belandden samen met Sannie
eerst in het Rotterdam van 1694. Maar daarna kwamen we
in een wereld terecht die ons schitterend lijkt om later in te
leven. Er werd gedanst en gefeest om energie op te wekken!

We wensen jullie heel veel leesplezier met onze
toekomstkrant en natuurlijk een hele fijne vakantie!

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
Ariana is 9 jaar en houdt van voetbal, hockey en zwemmen. Haar

Dit is Hala. Ze is 9 jaar. Ze is heel goed in tekenen. Haar favoriete
kleuren zijn roze en blauw. Ze zou graag naar Libanon willen gaan.
Haar favoriete fruit is kers en aardbei. Later wil ze dokter worden.
Ze is ook heel goed in rekenen en spelling. Ze speelt graag met de
telefoon.

lievelingseten is kapsalon, noodles en pizza. Haar lievelingsdieren
zijn konijnen en hamsters. Haar lievelingskleuren zijn babyblauw en
felroze. Haar lievelingsland is Koerdistan. Ze houdt van de zomer en
ze wil later dokter worden. Ze zit op muziekles en speelt keyboard.
Ze is jarig op 14 september.

Taim (6) woont in Rotterdam. Zijn moedertaal is Arabisch.

Haar naam is Lamar. Ze is 9 jaar, op 6 september is ze jarig. Ze
houdt van schrijven. Na school gaat ze vaak een boek lezen en
spelen met haar zusje. Ze vindt school leuk en heeft acht vissen.
Ze wil apotheker worden. En later wil ze meer vrienden. En haar
lievelingskleur is roze. Dit was Lamar.

Daarnaast spreekt hij Engels en Nederlands. Hij gaat elke maandag
naar zwemles. “Zwemmen vind ik super leuk”, zegt hij. Thuis heeft
hij mooie vogels, maar zijn lievelingsdieren zijn konijntjes. In zijn
vrije tijd tekent Taim poppetjes. “Politieman wil ik in de toekomst
worden”, zegt Taim. “En het is niet erg als ik rijk word :-D.”

Dit is Ghena. Ze is 7 jaar. Ze houdt van gym. Haar favoriete kleur
is roze. Ze zou graag naar Libanon gaan. Haar favoriete fruit is de
aardbei. Later wil ze juffrouw worden. Ze is heel goed in schrijven.
Ze speelt graag met de tablet.

Ik heb een lieve vriendin. Zij heet Masa, zij is 6 jaar. Zij heeft een zus
en ze heet Lamar. Zij tekent graag na schooltijd en haar hobby is
zwemmen. Zij vindt dansen de leukste sport. In de toekomst zou zij
apotheker willen worden. Haar lievelingsfruit is watermeloen en zij
eet graag gezond en ongezond eten. Ze drinkt graag chocomel met
haar vriendin Azkie.

Mina (9) vindt het leuk om op haar viool te spelen. Haar
lievelingskleur is paars en haar hobby is zwemmen. Ze wil later
graag iets met de natuur doen om dieren te redden. Zij is de
tweelingzus van Ariana.

Zijn naam is Shadi. Hij is 4 jaar en zijn favoriete spel is voetbal.
Later wil hij politie worden. Hij is goed in tekenen. Zij lievelingskleur
is blauw en zijn favoriete fruit is de appel.

Er was eens een meisje. Haar naam was Maeen. En weten jullie
wat? Ze was al 7 jaar. Ze had hele mooie bloemen in haar haar. En
weten jullie wat ze laten wil worden? Dokter, om mensen te helpen,
zodat ze niet ziek worden.

Suzana is lief. Ze is 9 jaar. Ze wil later juffrouw worden met
kinderen. Als ze thuiskomt van school, gaat ze eerst dansen en dan
lezen. Haar lievelingsdier is een kat.

Hiab is 7 jaar. Hij wil later graag Superman worden. Wat hij het

liefste doet is schrijven, dansen, tv kijken en lekker slapen. Hiab kan
heel goed puzzelen, schrijven, voetballen en achteruit fluiten.

Aan deze krant werkten verder mee Hend, Nina, Lubana, Sanaa en
Peter (redactie); Zo Alfeqar Mohammad (grafisch ontwerp); Caro
Linares (bewerking foto’s) en Bart van Zessen (workshopdocent).

Woord vooraf van
SamenDoorSamen & Stichting Hoedje van Papier
Voor u ligt de tweede 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 15 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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Nooit meer bommen en heel veel dansen voor nieuwe energie!

Op tijdreis in Museum Rotterdam
In Museum Rotterdam kun je een tijdreis maken. Dat zagen we op de website van het museum. Omdat onze krant
over de toekomst gaat, leek ons dit een mooie kans om alvast een kijkje te nemen in de Rotterdamse Toekomst.
En dit is wat wij allemaal ontdekten!

In het museum is een aardige mevrouw. Haar naam is Sandra, maar
we mogen ook Sannie zeggen. ‘Waar staat die tijdmachine?’ willen
we graag weten. Sannie neemt ons mee naar een ruimte en opeens
zien we allemaal kleine huisjes en een kerk. Ze laat ons Crooswijk zien,
waar onze school staat.
“Zo zag Rotterdam er in 1694 uit”, zegt Sannie. We zijn dus in de
geschiedenis van Rotterdam beland, meer dan 300 jaar terug in de
tijd! Dat is ook heel interessant, want Sannie laat ons van alles zien.
Ze vertelt over oude telefoons en postzegels, dingen die toen heel
normaal waren.

Pantoffel met muntjes

Er staan een paar hele grote containers. Het lijken een soort grote
metalen huisjes en ze worden gebruikt om spullen in te vervoeren over
de wereld. Maar deze containers hebben kleuren: blauw, groen, paars
en roze en ze hebben een raam zodat je kan zien wat erin zit.

Dansen en energie opwekken

Deze auto is best wel Back to the future...

We zien kapotte, hele oude potten en kleine poppetjes die heel lang
geleden speelgoed waren en een soort pantoffel met muntjes erin.
“Al deze spullen hebben we in Rotterdam gevonden door heel diep
te graven.” Voordat ze ergens gaan bouwen, gaan ze namelijk eerst
kijken wat er allemaal in de grond van het nieuwe gebouw zit. En daar
ligt dus de geschiedenis van Rotterdam!

Even bijkomen van al die indrukke
n

Vliegtuig en kanon

We zien heel veel dingetjes. Tegeltjes met kinderspelletjes, een
vliegtuig en een kanon! Oorlog was het ook vroeger in Rotterdam. In
tien minuten vielen zoveel bommen op Rotterdam dat bijna de hele
stad verdween. Maar de Rotterdammers deden hun mouwen omhoog
en gingen de stad opnieuw opbouwen.

Sannie neemt ons mee op een reis door de tijd

We komen heel veel te weten over de geschiedenis van Rotterdam.
Maar hoe zit het nou met de toekomst? Sannie neemt ons mee naar
een andere ruimte. We krijgen een koptelefoon op en horen muziek
die best wel eens uit de toekomst zou kunnen komen. En we zien een
dj in een auto die je in het jaar 2050 best in Rotterdam zou kunnen
verwachten.

Gabbers en smileys

“Dit is de expositie Party People”, vertelt Sannie. Het gaat over
feestvieren en uitgaan in Rotterdam. We dansen verder en komen in
een ruimte vol met glitters en discobollen. Het lijken wel planeten en
we voelen ons tijdreizigers die door de ruimte dansen. Er zijn gabbers,
smileys, beren en een dansvloer, waarmee je zelf stroom op kan
wekken. Zou dat de toekomst zijn?

tjes
Een soort van pantoffel met mun

Zien Rotterdammers er in de toek
omst zo uit

Het lijkt ons een prachtig toekomst voor Rotterdam: nooit meer
bommen en heel veel feest en dansen om energie op te wekken!

Poppen met gekke kleren

Er waren allemaal poppen met gekke kleren en haar enzo. Je krijgt een
koptelefoon op om te voelen hoe hard en leuk de muziek was. Je ziet
overal dingen van vroeger en oude spullen. Er was een schoen met
munten erin en het eerste handgeschreven houten reclamebord van
McDonalds. Door Lamar

Kleine oude huisjes driehonderd jaar geleden

Er was een vliegtuig

Anders dan andere musea

Het was leuk en grappig. Het is anders dan andere musea. Ik wil hier
vaker komen. Je kan weten wat er vroeger gebeurd is en hoe het ging
vroeger. Je ziet bijvoorbeeld oude schoenen en hoe Rotterdam er
vroeger uitzag. En hoe mensen zich aankleden wanneer ze uitgaan en
hoe ze dingen doen en hoe het toen was en wat ze doen in de vrije
tijd. Door Ariana

Het boekje van
de

Het was superleuk!

We waren bij Museum Rotterdam en we kregen een boekje en een
potlood. We gingen naar een discotheek. Toen moesten we een
koptelefoon op. We gingen in de discotheek. We hoorden harde
muziek. En toen mochten we dansen. Het was superleuk! Ik wil er nog
een keer heen gaan. Want het was superleuk! En de poppen hadden
supergrappige kleren aan. Als ik jou was ga ik er meteen naartoe!!
Door Mina

Unieke plek in de stad

Museum Rotterdam is een unieke plek in de stad. Wat ik er superleuk
vond is ‘de discotheek’. Daar zie je de opkomst van dancemuziek. Door
Masa en Lubana

De Rotterdammer van het jaar 2054

Smile

tijdreis
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Heeft Rotterdam
toekomstplannen?

Wij willen later apotheker worden of juffrouw. En we hebben
zin om lekker van de zomervakantie te genieten. Maar wat zijn
de toekomstplannen van alle andere mensen in Rotterdam? We
gingen naar de Spoorsingel waar altijd veel mensen wandelen
en hielden daar interviews. ‘Wat wilt u graag doen in de
toekomst?’, was onze vraag. En dit is wat ze zeiden!

Van mijn pensioen
genieten!
Wat wil jij graag in de toekomst doen? Met deze vraag
gingen we de straat op en met leuke antwoorden gingen
we terug. Martijntje is met pensioen en ze gaat ervan
genieten, zegt ze. Met reizen, wandelen en mensen
ontmoeten. Son (31) werkt als podiumbouwer. Graag wil hij
zijn werk verbeteren en zijn eigen bedrijf oprichten. Carel
werkt nu op de universiteit als leraar, maar hij wil graag
onderzoeker worden. We wensen iedereen een prachtige
toekomst toe! Door Lubana en Masa

Een leuk gezin
maken
Ik ging naar de Spoorsingel waar veel mensen passeren en
toen ging ik als journalist mensen interviewen, omdat ik een
krant wil maken. Ik had goedemiddag gezegd en daarna
heb ik mezelf voorgesteld. Vervolgens heb ik een vraag
aan die mensen gesteld. Wat wilt u graag in de toekomst
doen? Lorins is 31 jaar en hij zou graag bij Google willen
werken. Salco is 58 jaar. Hij wil graag naar Amerikaanse
kunst kijken en gezond blijven. Fatos is 25 jaar. Zij wil graag
apotheker worden. Mischa is 30 jaar. Ze heeft een baan
en zij wil graag moeder worden in de toekomst en een
leuk gezin maken. Jajtem is 12 jaar. Hij zou zanger willen
worden. En ik wens iedereen heel veel succes toe in de
toekomst. Door Nina en Taim

Vakantie nemen
We gingen mensen die we tegengekomen zijn vragen
stellen en hier staan de antwoorden op de vragen die wij
hebben gesteld aan de lieve mensen die het wilde zeggen.
En ze zijn aardige mensen. Eldrick wil later jongeren helpen
die geen goed leven hebben. Maar Gabriela wil later zo
graag piano spelen. En ze kan bijna niet wachten. Eva wil
juist onderzoeker worden. Melanie gaat nu naar vrienden en
later wil zij een goede baan. Kymora woont in Kroatië, maar
wil toch Nederlands leren, want dan kan ze meer leren om
in Nederland te wonen. En Elis wil vakantie nemen. Door
Ariana, Lamar en Mina

Een beautysalon
beginnen
We gingen naar de Spoorsingel en we hebben interviews
gedaan net als een journalist. We hebben vragen gesteld.
We hebben ze gevraagd wat ze willen worden in de
toekomst. Ze hebben daar antwoord op gegeven. Het
leukste wat ze in de toekomst willen doen, vind ik een
beautysalon beginnen. En ik heb tien mensen gevraagd.
Roos wil in het theater gaan werken. Barbara wil een
danseres worden. Selim wil advocaat worden. Jillen wil
tekenaar worden. Zoë gaat tattoo’s maken. Milou wil graag
een actrice worden. Femke wil dokter worden. Martine wil
juffrouw worden. Romaissa wil in een beautysalon werken
en ze wil naar Dubai gaan en ze zou ook altijd met haar
vriendinnen uitgaan. Emma wil dokter worden en ze wil
graag naar IJsland. Door Hala, Ghena en Shadi
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Stewardess in een
vliegtuig
Mevrouw Jennifer wil later graag stewardess worden in een
vliegtuig. Dan kan ze mensen helpen. Meneer Mande wil
acteur worden. Iemand die op het toneel staat. Mevrouw
Fatima wil graag chirurg worden en mensen beter maken.
Mevrouw Martine wil juffrouw worden. Meneer Umberto
wil voetballer worden. Meneer Julius wil historicus worden.
Hij weet veel over vroeger. Door Suzana, Hiab en Peter

Met mijn hond
spelen
Maaike wil lezen. Eva wil met haar hond spelen. Anouk
wil zingen en op vakantie. Jeff wil veel werken. Ayib wil
tekenen. Ayse wil lekker koken. En ze willen nog veel meer
doen: muziek maken, zwemmen, basketballen, in de zorg
werken, heel veel hobby’s hebben en lezen! Door Maeen en
Hind

Onze namen goed in beeld
We leerden ook dat een goede foto maken meer is dan alleen op het
knopje van de camera of telefoon drukken. Je moet eerst heel goed
kijken: heb ik alles goed in beeld? Zijn de kleuren mooi? Hoe is het
licht? Heb ik een mooie achtergrond? En kijkt de persoon wel een
beetje vrolijk? Daarna moet je de camera zo stil mogelijk houden en
dan... klik!

Om dit te oefenen maakten we tekeningen van onze namen met heel
veel kleur. Daarna probeerden we onze namen zo mooi mogelijk in
beeld te krijgen! En dat is goed gelukt!
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De nabije toekomst is
de zomervakantie!
Onze krant gaat over de toekomst. Wat er over heel veel jaren en eeuwen allemaal
gaat gebeuren, weten wij niet. Maar één ding is zeker: in de nabije toekomst is het
zomervakantie! Wij hebben heel veel plannen en weten ook precies hoe onze ideale
zomervakantiedag eruit ziet! Ook interviewden we Lubana over het onderwerp
zomervakantie. En wat doen jullie op een ideale zomervakantiedag?

Avonturen in de bergen...

Ik ga naar Irak. Ik blijf daar vier weken. Ik ga avonturen beleven in de bergen met mijn familie.
Ik ga zwemmen. Er is een huis in de bergen waar vroeger mijn familie leefde. We gaan daar
met de auto heen en daar gaan we zwemmen. We hebben dieren (kippen en babyeendjes) en
zwembaden op de berg. Mijn oom heeft een winkel naast ons huis. Niet het huis op de berg. We
gaan met onze nichtjes en neefjes buitenspelen en naar andere familieleden toe. We hebben
in elk huisje een gouden camper. We gaan daar altijd theedrinken na het eten. We eten op de
grond met een soort plastic ding eronder, want zo doen wij dat in onze cultuur. We gaan een
reis maken met de hele familie, meer dan twintig mensen. We krijgen cadeaus en onze oma is
nog fit. Ze is heel lief. Na vier weken gaan we terug naar Nederland met het vliegtuig. Dat was
onze zomervakantie. Door Ariana

IJsje, nog een ijsje en ijs als
avondeten

Ik word om 10.00 uur wakker, ga een boekje lezen en dan wacht ik totdat mijn zusje, moeder
en vader wakker worden zodat we kunnen spelen. En daarna ga ik ijsjes kopen in de buurt.
Daarna ga ik naar het bos. In de middag ga ik nog een keer een ijsje kopen en opeten en daarna
ga ik weer naar huis om op de computer te spelen en leuke dingen te doen. In de avond gaan
we lekker eten (nog meer ijs!) en dan een boek lezen. En daarna ga ik op mijn bed even lekker
zachte muziek luisteren. En daarna gaan we naar mijn moeders nichtje en haar man en daar
spelen we spelletjes en eten we ook snoepjes en chocola. En dan gaan we om 12 uur ‘s nachts
weer naar huis en dan gaan we slapen. Door Lamar

Achterin de auto, maar buiten!

Ik word wakker door mijn moeder. En dan hoor ik muziek, harde Irakese muziek. En dan trek
ik mijn kleren aan en poets mijn tanden en ga naar boven, naar de rest van mijn familie. Mijn
moeder en de anderen koken. Ik speel met mijn nicht, nichtje, neef en neefje. Soms gaan we
alleen buiten, zonder ouders. Ik ga naar de winkel en ik krijg daar gratis eten van mijn oom.
Daarna ga ik naar mijn andere oom, die woont tegenover ons. Mijn familie heeft een groot huis
en mijn oom ook en mijn tante woont niet echt vlakbij. Dan gaan we met de auto de bergen in.
Ik zit achterin in de laadbak, dus buiten. Als we er zijn is daar een dorpje en daar gaan we naar
ons huisje. En we gaan ook naar een pretpark met heel veel achtbanen en een waterpark. In de
nacht is daar een watershow en als we klaar zijn gaan we naar huis. Door Mina

Olifant en heel veel dieren

Ik ben Maeen en ik hou van de dieren. Vorige zomervakantie ging ik met mijn ouders naar de
dierentuin en dat was leuk en daar zag ik een olifant en veel dieren. Door Maeen

Zomervakantie door Masa

Kinderkrant

Interview met Lubana

Wat vind je het leukste om te doen in de vakantie?

Lekker rustig een boek lezen en tegelijk naar muziek luisteren. Waarom? Omdat ik met een
roman meereis met de gebeurtenissen. Ik luister dan graag naar muziek zonder zang, zonder
woorden. Dat helpt om rustig te kunnen lezen.

En wat vind je niet leuk aan de zomervakantie?

Het is ook vaak chaotisch, er is geen routine. We worden laat wakker of gaan te laat naar bed.
Dat vind ik een keer wel leuk, maar niet heel de tijd. Het past niet bij mij. Ik moet dan alles uit
handen geven en daar hou ik niet van.

Wat vind je van zomervakantie?

Ik kijk er naar uit. Ik vind het superleuk. Ik heb dan minder verplichtingen en kan mijn favoriete
dingen doen. Ik ga wandelen met mijn dochters in het Kralingse Bos of langs de kust. In de
natuur, want dat mis ik wel tijdens het dagelijks leven. Ik ben nog weinig buiten Rotterdam
geweest en daarom is het Kralingse Bos mijn favoriete plek om te wandelen. Ik ben druk bezig
met het opbouwen van mijn toekomst en heb weinig tijd te verliezen. Ik hoop dat ik in de
toekomst meer tijd heb om de Nederlandse natuur te ontdekken.

Wat ga jij doen in de zomervakantie?

Ik heb geboekt naar Denemarken, met het vliegtuig. We gaan familie opzoeken. Mijn broer
woont daar en anderen komen daar naartoe, bijvoorbeeld mijn zus uit Amerika. Samen gaan
we leuke dingen doen, veel praten, anekdotes vertellen, Kopenhagen leren kennen, naar cafés,
restaurants of naar de bioscoop en winkelen. Ik vind de gebouwen daar heel aantrekkelijk. Ze
zijn heel oud en die stijl vind ik mooi. Ik ga met mijn dochters en we gaan ongeveer 1 maand,
misschien iets minder. We hebben alleen een enkele reis geboekt.

Heb je nog andere plannen voor de zomervakantie?

Ik ben van plan om met mijn dochters naar een pretpark te gaan, naar de Efteling. We gaan met
mijn Nederlandse vriendin. En verder meer leuke dingen doen: naar de speeltuin, de bibliotheek,
naar het Kralingse Bos. We willen daar nog in de bomen gaan klimmen bij het Klimpark.

Wat is jouw herinnering van een zomervakantie?

Dat was in Syrië, voor de oorlog, in 2011, denk ik. Het was in Latakia, in het noorden van Syrië.
Het was heel bijzonder. We waren allemaal samen, heel de familie, ook ooms en tantes, een
tante uit Amerika. Het was superleuk want we hadden elkaar lang niet ontmoet. We hebben
samen leuke avonturen beleeft in de bergen en aan de kust.

Wat was het mooiste avontuur?

We gingen varen in groepjes en deden een wedstrijd wie de mooiste foto kon maken of de
leukste dingen kon ontdekken.

Waar zou je graag nog een keer heen gaan op vakantie?

Ik wil graag naar Spanje op vakantie. Ik heb heel veel gehoord over de prachtige cultuur die
ze daar hebben. Er zijn hele oude gebouwen met Islamitische invloeden. De natuur is daar ook
supermooi, heb ik gezien op foto’s via internet. Maar dan zou ik wel eerst een taalcursus willen
volgen, zodat ik met de mensen daar kan praten. Dat lijkt me mooi: om hun taal te kunnen
spreken.

Hoe ziet jouw ideale vakantie dag eruit?

Ik word wakker in de ochtend en drink koffie op het balkon met muziek. Samen met mijn
dochters ga ik ontbijten, misschien thuis of in het Kralingse Bos. Daarna gaan we naar het
Klimpark om daar in de bomen te klimmen. Dat hebben we nog niet gedaan. We krijgen
positieve vibes van de natuur. Na een pauze thuis gaan we in de stad wandelen en ijsjes eten.
En daarna rustig in huis op de bank een boek lezen. Ik heb heel lang geen boeken gelezen,
omdat ik te druk was. Dat mis ik wel. Door Ariana, Lamar en Mina.

Heel de vakantie op
schoolreis!
Als het aan Suzana en Hiab ligt, gaan ze heel
de zomervakantie op schoolreis. Ze
gingen kortgeleden met hun school naar de
dierentuin. “Wij zijn met groep 2 en 3
naar de dierentuin geweest met 23 +23 = 46
kinderen.” Hiab vindt de leeuw het
mooiste, maar ook de tijger. Suzana vond de
cavia en de poes het liefste, maar
die waren bij de kinderboerderij met kamp.
“We gingen hard schreeuwen bij de
gorilla, maar toen ging die gorilla verdrietig
kijken, zei de meester.” Er was ook een
hele grote speeltuin met een hele hoge glijba
an met bochten. “Je moest eerst naar
boven klimmen met touw en een hele lange
trap op. Dat was leuk.”
In de dierentuin zagen ze ook een olifant en
een giraffe.

Door Suzana, Hiab en Peter
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KRUISWOORDPUZZEL
BLOEMEN
BUITEN
CHILLEN
DIERENTUIN
DRINKEN
FLAMINGO
GOLVEN
GROEN
KWALLEN
OCTOPUSSEN
PALMBOOM
PARACHUTE
PARASOL
PLEZIER

SLIPPERS
SMELTEN
STRAND
UITGAAN
UITRUSTEN
VAKANTIE
VROLIJK
WARM
ZAND
ZOMER
ZONNEBLOEM
ZONNEBRIL
ZONNECRÉME
ZWEMMEN
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