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TROTS is namelijk het thema van onze krant. En wij kunnen 
u alvast vertellen dat we heel trots zijn op alles wat we 
geleerd hebben om alle verhalen, foto’s en tekeningen te 
kunnen maken. Tijdens de workshop gingen we als echte 
journalisten door de stad. We leerden hoe je een interview 
voorbereid en dat je jezelf eerst goed moet voorstellen 
voordat je iemand een vraag stelt op straat of op de redactie. 
Tijdens de laatste les deden we dit zo goed dat we zelfs een 
compliment kregen van een mevrouw die we interviewden. 
Iets om trots op te zijn!

En wij weten trouwens wel waar we allemaal trots op zijn. 
Wij zijn trots omdat we alles goed hebben bij rekenen of 
omdat we een mooie tekening hebben gemaakt. Maar bent 
u eigenlijk wel eens trots? En waar bent u dan trots op en 
waarom? Wij vinden dit hele goede vragen en gingen op 
straat Rotterdammers zoeken om hen deze vragen te stellen. 
We interviewden zelfs een trotse politieagent en kregen heel 
veel interessante antwoorden.

Ellen Welschen is trots op alle kinderen, ouders en 
grootouders die graag lezen en voorlezen en genieten 
van boeken en anderen laten genieten van boeken. Zij is 
jeugdspecialist bij Bibliotheek Rotterdam waar we een kijkje 

achter de schermen gingen nemen. En bij de kinderboeken 
natuurlijk. We vroegen haar welk boek we echt nog moeten 
lezen en konden daarna bijna niet kiezen...

Dat Stichting BeSt al een geschiedenis heeft van honderd jaar 
is ook zeker iets om trots op te zijn. Noor en Mathijs, twee 
studenten die nu bij de stichting zitten, bezochten ons op de 
redactie. Zij vertelden ons over wat ze allemaal doen voor 
de stad, dat ze Rotterdam dit jaar een eeuwcadeau mogen 
geven en dat het misschien wel iets voor kinderen is...

Hoe kun je trots het best in beeld brengen? vroegen wij ons 
verder af. We dachten heel goed na over waar we zelf trots 
op zijn en toen hebben wij van onze trots een schilderij 
gemaakt met echte verf op een groot canvas. Daarna hebben 
we mooie foto’s gemaakt van onze trots en gingen we ook 
nog (trots) met onze prachtige kunstwerken op de foto.

Tot slot wilden we weten of Rotterdam speelplekken heeft 
waar we echt trots op kunnen zijn? Wat vinden wij goede 
speelplekken en waarom? Daarna gingen we op onderzoek 
uit in de speeltuin naast de redactie waar sinds kort een heel 
nieuw stuk is bijgekomen. We beoordeelden de speeltuin en 
interviewden natuurlijk iedereen die tijdens het spelen tijd 
had voor een paar trotse journalisten die jullie bij deze heel 
veel leesplezier wensen!

Een krant over Trots!
Hallo beste lezers! Dit is al weer de derde editie van Het Nieuwe Rotterdammertje! Een krant die wij hebben gemaakt tijdens de workshop Krant maken van SamenDoorSamen. Dat 
is een project van Stichting Mano en wij zijn kinderen van statushouders die nu in Nederland, in Rotterdam, wonen. We komen uit Syrië, maar nu spelen en leren we hier. En nu 
hebben we ook zelf een krant gemaakt waar we heel TROTS op zijn!

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!

Het Nieuwe Rotterdammertje

De redactie trots op de foto
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Haar naam is Ghena. Ze is 8 jaar oud. Ze vindt turnen heel leuk 
en ze houdt ook van tekenen. Ze heeft een grote zus en een 
kleine broer.

Haar naam is Sabah. Zij is 11 jaar. Ze houdt van lolly’s vooral 
van cola en aardbei. Haar lievelingskleuren zijn geel en blauw. 
Arabisch eten vindt zij heel lekker. Ze is goed in voetballen 
en houdt van rennen. Ze vindt honden, leeuwen, ijsberen en 
konijnen leuk.

Er was eens een meisje dat Leyla heette. Ze is 11 jaar. Ze 
vindt knutselen en tekenen leuk en houdt ook van haar 
moeder helpen. Haar lievelingskleuren zijn blauw, babyblauw, 
donkerblauw, geel, paars, goud, zilver, zwart, oranje en wit. Op 
school is zij graag bezig met rekenen, spelling en schrijven. Zij 
houdt van de natuur.

Hevien is 14 jaar en komt uit Syrië. Ze is goed in lezen en haar 
beste vriendin is Daria. Ze draagt graag stoere kleding. Ze gaat 
graag met haar vriendinnen naar de stad. Ze is trots op zichzelf 
omdat het goed gaat op school. Later wil ze avocado worden, ik 
bedoel advocaat. Haar hobby’s zijn zwemmen en tennissen.

Dit is Ahmed. Hij is 7 jaar. Hij vindt gym leuk: een parcours 
of de piepjestest. Ook houdt hij van tikkertje doen en van 
pannenkoeken met slagroom.

Zijn naam is Elias. Hij is 7 jaar. Hij is graag heel de dag aan het 
voetballen. Hij kan keepen maar ook in het veld spelen. Hij 
houdt ook van pannenkoeken met slagroom en hij kan heel 
goed tekenen.

Dit is Leen. Ze is 9 jaar oud. Ze houdt van haar broertje en met 
haar broertje verstoppertje spelen. Haar broertje heet Ahmed. 
Ook vindt ze basketbal leuk en ze houdt van lezen.

Dit is Hala. Zij is 11 jaar. Ze houdt van tekenen, turnen en 
knutselen. Ze wil dokter worden of juf. Haar lievelingskleuren 
zijn blauw, paars, rood, goud, zilver en geel. Ze vindt panters, 
hamsters en kleine katjes heel leuk.

Dit is Farah en ze is 10 jaar. Ze houdt van buitenspelen met 
haar broertje en zussen en vriendinnen en vrienden. Ze doet 
dan graag tikkertje, verstoppertje en nog veel meer. Ze is trots 
op zichzelf omdat ze al heel goed kan lezen en schrijven. Ze 
haalt hoge cijfers voor spelling en dictee. Haar lievelingseten is 
lasagne.

Heidi is 11 jaar en ze houdt van lezen en van muziek. Haar 
lievelingsboek kan ze bijna niet kiezen, maar Harry Potter vindt zij 
heel leuk. Haar favoriete celebrity is Millie Bobby Brown omdat 
ze een super goed voorbeeld voor haar is. “Ze is echt een sterk 
meisje.”

Haar naam is Lilaf en ze is 11 jaar. Ze is goed in tekenen en kan 
goed dansen. Ze is trots dat ze goed kan tekenen en rekenen. 
In haar vrije tijd zit ze graag op de bank en kijkt tv. Lekker 
chillen, noemt ze dat. Later wil ze tekenaar worden en haar 
lievelingseten is pizza.

Zij heet Taleen en ze is 8 jaar. Zij houdt van bewegen, dus 
voetballen of dansen. Zij wil graag op reis gaan. Als ze thuis is 
gaat ze met haar huisdier (een konijn) spelen. Zij vindt vrijdag en 
donderdag leuk.

De redactie stelt zich voor!

Voor u ligt de derde 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.
SamenDoorSamen is een programma van Stichting Mano dat zich richt 
op de begeleiding van Rotterdamse statushouders naar een verbeterde 
zelfredzaamheid en participatie in de stad. Sinds 2016 helpen wij 
nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Rotterdam. Onze aanpak is 
persoonlijk en op maat. Met elke deelnemer die zich bij ons aanmeldt 
stippelen we in een individueel intakegesprek een route uit om hem of 
haar zo goed mogelijk op weg te helpen in Rotterdam. Kijk voor meer 

informatie op onze website! www.samendoorsamen.nl
Stichting Mano is al ruim 15 jaar actief om kwetsbare Rotterdammers 
beter aansluiting te laten vinden bij de Rotterdams- Nederlandse 
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.stichtingmano.nl of neem contact 
met ons op via info@stichtingmano.nl of tel. (010) 4222506.

Woord vooraf van 
SamenDoorSamen & Stichting Mano

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van en in samenwerking met:

Aan deze krant werkten verder mee: Mohamed, Nasser, Jamen, Hanan, Abdulraman, Majed, Leith en Shadi (redactie);  Emma, Melike en Hatice (redactie-assistenten); 
Zo Alfeqar Mohammad www.zconcept.nl (grafisch ontwerp); Mosab Anzo (workshopcoördinator) en Bart van Zessen (workshopdocent en eindredactie)

https://www.stichtingmano.nl/
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Naomi is 38 jaar. Ze is online content creator. Ze 
werkt met computers, internet en instagram. Ze 
is een make-up artist. Ze is goed in bruidsmake-
up. Ze houdt van geschiedenisboeken. Ze is fan 
van Beyoncé. Trots is zij op Rotterdam. Op alle 
verschillende mensen die er samen wonen. En dat 
er in de zomer gedemonstreerd werd voor Black 
Lives Matter.

Christiaan is 11 jaar en hij houdt van gamen en 
buitenspelen. Hij leest graag enge boeken. Hij is nu 
onderweg naar boksen. Trots voelt hij zich als hij 
een game heeft gewonnen.

Cher is 22 jaar. Ze is assistent-manager bij een 
hostel. Ze houdt van films kijken en sporten. Ze is 
trots op zich zelf. “Omdat ik op deze leeftijd, in deze 
positie sta. Dat is voor een jong persoon heel leuk.”

Lynn is 22 jaar en student. Ze houdt van fietsen, 
met vrienden afspreken en shoppen. Haar favoriete 
boek is Harry Potter (die van mij ook!). Ze is trots op 
mensen die gewoon zichzelf zijn. Je hoeft echt geen 
celebrity te zijn om heel erg leuk te zijn, zegt ze.

Juna is 20 jaar en ze houdt van Jennifer Lopez 
en haar favoriet make-up is mascara. Haar 
lievelingsliedje is Watermelon Sugar. Ze is trots 
als ze alle bereikt wat ze wil. En ze is trots op haar 
vriendin Lynn omdat ze nu ook collega’s zijn.

Fred is 39 jaar en hij spreekt Engels. Maar Heidi 
heeft een talent voor talen om trots op te zijn en 
doet het interview helemaal in het Engels! Hij is een 
foodscientist. Dat betekent dat hij eten ontwerpt. 
En hij leest het liefste novels. Hij is proud op zijn 
familie.

Joyce is 42 jaar en medewerker bij sociaal beheer. 
Ze houdt van romantische boeken die ook grappig 
zijn. Ze is heel trots op haar zoontje want ze staan 
samen op het plein en hij leert fietsen en dat gaat 
heel goed.

Dit is een hele aardige politieagent met een mooie 
naam, maar die wil hij niet in de krant. Het begint 
met een M, dat mogen we wel verklappen. Hij is 
32 en zijn lievelingsboek is Blauwe plekken en zijn 
lievelingsfilm is The Lion King. Echt waar, zegt hij 
tegen zijn collega. Hij is trots dat hij nu politieagent 
is. Toen hij kind was wilde hij dat al worden en toen 
hij 19 was ging hij voor politieagent studeren.

En toen we de smaak te 
pakken hadden gingen we het ook 
thuis aan iedereen vragen! 
Waar bent u trots op?

Hallo, dit is Samir. Hij is 39 
jaar oud en hij komt uit Syrië. 
Zijn beroep is kledingmaker 
en hij werkt bij de Bijenkorf. 
Zijn hobby is voetbal. Hij 
is trots op zijn werk en op 
zijn vrijwilligerswerk. Hij is 
heel goed in zijn werk en 
als vrijwilliger kun je veel 
betekenen en samen zijn 
met andere mensen. En dat 
vindt hij heel belangrijk.

Ik heb Ammar geïnterviewd. 
Hij is bijna 35 jaar en zijn 
hobby is voetbal. Zijn beroep 
is lasser. Hij is trots op de 
mensen in Nederland omdat 
ze heel goed Nederlands 
praten en het hem ook leren. 
En Ammar heeft mij ook 
geïnterviewd. Ik zei tegen 
hem: ik ben Leen en ik ben 9 
jaar. Mijn beroep is leerling 
en mij hobby is basketbal. 
Ik ben trots op school want 
soms heb ik bij rekenen alles 
goed of hoef ik maar een 
ding te verbeteren en soms 
schrijf ik netjes als ik werk en 
dan krijg in een sticker van 
de juf!

Haar naam is Ramia en 
ze is 36 jaar. Haar hobby’s 
zijn zwemmen, zingen en 
sporten. Ze heeft nu geen 
beroep want ze gaat naar 
school. Ze is trots op haar 
kinderen en op zichzelf. Op 
haar kinderen omdat ze goed 
leren en op zichzelf omdat 
dat ze alles wat moeilijk was 
toch zelf kon doen. Haar 
lievelingsdieren zijn: de aap, 
de hond, de pinguïn en haar 
eigen konijn.

Bernadet is 58 jaar. Ze is 
dansjuf en coördinator. Haar 
hobby’s zijn dansen, lezen en 
buiten dansen met kinderen. 
Ze is heel trots op haar twee 
zoons. Waarom? Omdat ze 
het heel goed doen, zegt ze. 
Haar lievelingsdier is de kat 
en ze eet graag pasta. Haar 
lievelingskleur is rood.

Hallo! Ik heb een interview 
gedaan met Ayat. Ze is 11 
jaar oud en ze komt uit Irak. 
Haar beroep is dansen en 
haar hobby is ook dansen. 
Ze is trots op dat ze goed 
kan rekenen en waarom is ze 
hier trots op? Omdat ze het 
leuk vindt en ze is er goed in.

En waar bent u heel erg trots op?
Straatinterviews met Rotterdammers
Wij zijn trots omdat het goed gaat op school. Omdat we soms bijna alles goed hebben bij rekenen of bij een dictee. En we kunnen ook heel trots 
worden als we een mooie tekening hebben gemaakt. Maar waar bent u eigenlijk trots op? Wij werden nieuwsgierig en gingen de straat op om 
het iedereen te vragen! Waar zijn de Rotterdammers op straat trots op?
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Waar wij zelf heel erg trots op zijn?
We maakten er kunstwerken van!
We wilden onze eigen trots zo mooi en goed mogelijk in beeld brengen. Daarom dachten we eerst heel diep na over waar we zelf trots op zijn en 
waarom. Daarna gingen we er een kunstwerk van maken: eerst schetsen en daarna schilderen. Het canvas hangt nu bij ons thuis en daar zijn 
we ook trots op, maar met deze foto’s kunnen jullie wel zien hoe onze trots van het doek af spat!

Farah: Ik ben trots op beren omdat ze bestaan.

Lilaf: Ik ben trots op een tekening die 
ik gisteren heb gemaakt. Daarom heb 
ik nu een schilderij van die tekening 
gemaakt.

Mohamed: Ik ben trots op 
mijn ouders omdat ze heel 
goed voor mij zorgen. Papa en 
mama, bedankt!

Elias: Ik ben heel trots op mezelf 
omdat ik bijna net zo goed kan tekenen 
en schilderen als een kunstenaar. Ze 
noemen mij wel de nieuwe Picasso.

Ghena: Ik ben trots op iedereen 
met een tuin met veel gras, 
bomen, vogels en een spin.

Hanan: Ik ben trots op 
mezelf omdat ik een keer een 
tekenwedstrijd heb gewonnen!

Sabah: Ik ben trots op mezelf omdat 
het zo goed gaat op school dat ik 
groep 6 heb overgeslagen!

Hevien: Ik ben trots op het ziekenhuis omdat ze daar heel veel mensen helpen.

Nasser: Ik ben trots op 
mezelf omdat ik dit mooie kunstwerk heb gemaakt.

Hala: Ik ben trots op mijn school. Het is een mooie school en ik 
vind het heel leuk op mijn school.

Taleen: Ik ben trots omdat ik 
goed kan tekenen en schilderen 
:-)

Shadi: Ik ben trots omdat ik de jongste van de klas ben 
en ik kan ook heel mooi tekenen.

Jamen: Ik ben trots op mijn school 
omdat ik hier heel veel leer. Ik kan 
nu ook al heel goed Nederlands.
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Zijn jullie getrouwd?
Nee en we zijn ook niet vriend en 
vriendinnetje. We zijn gewoon vrienden.

Hoe lang kennen jullie elkaar?
Iets meer dan een jaar. Sinds we samen 
werken bij Stichting BeSt.

Wat is jullie hobby?
Noor: Thai-boksen en ik hou van shoppen.
Mathijs: Hardlopen en ik heb een 
draaitafel gekocht om te dj-en.

Wat studeren jullie?
Noor: Strategic Management. Ik leer over 
hoe het is om de leiding te nemen.
Mathijs: Econometrie. Dat is economie 
plus wiskunde, dus heel veel met cijfers.

Wat doet Stichting BeSt?
We zijn studenten die samen wat terug 
proberen te geven aan de stad Rotterdam. 
We letten hierbij op cultuur, kinderen, 
minder bedeelden en de stad zelf.

Waar zijn jullie trots op?
We zijn trots dat we al 100 jaar geld 
ophalen om leuke dingen te organiseren 
en op dat we nu een eeuwcadeau mogen 
geven aan Rotterdam. We zijn nu aan 
het brainstormen over wat precies. 
Waarschijnlijk ook iets voor kinderen, maar 
meer mogen we nog niet verklappen.

Wie heeft jullie geïnspireerd?
Studenten die dit werk voor ons deden. En 
we hebben hier nu vijf jaar gewoond en dat 
inspireert om iets te doen voor de stad.

Wat is jullie talent?
Goede vraag! We zijn goed in studeren en 
in nieuwe vrienden maken.

Wat zijn jullie goed en niet goede 
eigenschappen?
Noor: Ik ben heel creatief en ik hou ook 
van tekenen. Ik ben goed in met creatieve 
oplossingen te komen. En mijn slechte 
eigenschap is dat ik het soms moeilijk vind 
om een keuze te maken, om de knoop door 
te hakken.
Mathijs: Ik ben heel precies. En mijn 
slechte eigenschap is dat ik soms te veel de 
kat uit de boom kijk. 

En wat zijn jouw goede en niet goede 
eigenschappen?
Hevien: Ik hou van veel mensen helpen. En 
mijn niet goede eigenschap is dat ik altijd 
nieuwsgierig ben.
Noor en Mathijs: Dat is een hartstikke 
goede eigenschap! Zeker als je een krant 
maakt. Dan moet je overal achter komen.
Hevien: Ja dat wel, maar ik ben gewoon 
voor alles heel nieuwsgierig.
Mathijs: Je bent iets te nieuwsgierig?
Noor: Ik vind het een goede eigenschap!

Wie heeft de stichting bedacht?
Het begon met een collecte voor de 
Sinterklaasintocht, die we nog steeds 

sponsoren. In 2004 is Stichting BeSt 
opgericht voor andere projecten.

Wat is jullie lievelingseten?
Matthijs: Pizza
Noor: Pasta met alle sauzen. En sushi.

En kapsalon, hamburgers en haring?
Mathijs: Iets te lekker!

Wat deed Stichting Best dit jaar?
Een paasbrunch voor Havenzicht, een 
kliniek voor daklozen en verslaafden. We 
maakten tasjes met  lekkers en die hebben 
we langs gebracht.

Wat was het leukste evenement?
Christmas in Kralingen! We gingen 
coronaproof op een basisschool Kerst 
vieren. De leerlingen maakten een kerstbal 
voor een hele grote kerstboom en de 
kerstman kwam. De kinderen tekenden 
voor Oma Soep, een organisatie die 
soep langs brengt bij ouderen. Zij kregen 
allemaal een tekening cadeau.

Doen jullie nog meer activiteiten voor 
kinderen?
Ja zeker! In december ‘Toys & wrap’. 
Cadeautjes verzamelen en inpakken voor 
families die het wat minder hebben. En 
het Unlimited Festival voor gehandicapte 
kinderen. En vorig jaar realiseerden we een 
basketbalveldje in de Esch.

Welke dieren vinden jullie leuk?
Mathijs: Ik heb zelf een kat.
Noor: Honden zijn mijn lievelingsdieren en 
leeuwen.

Op welk personage uit een boek of film 
lijk je het meest?
Mathijs: Poeh, James Bond dan, denk ik.
Noor: Lastig! Weet jij misschien iemand?
Heidi: Als je kunt zingen, dan denk ik Taylor 
Swift. In ieder geval qua uiterlijk.

Willen jullie verder nog iets vertellen?
Noor: Hebben jullie ideeën voor projecten 
voor kinderen?
Heidi: Misschien iets met mentale 
gezondheid. Heel veel kinderen en 
jongeren hebben heel veel stress over 
huiswerk. Misschien kunnen jullie iets doen 
met helpen bij huiswerk.

Noor (23) en Mathijs (22) zitten bij Stichting Betrokken Student (BeSt). Ze organiseren leuke projecten in de stad voor iedereen die dat wel 
even kan gebruiken. Ze zijn trots omdat ze Rotterdam dit jaar een eeuwcadeau mogen geven. Wij zijn nieuwsgierig naar wat ze allemaal doen 
en naar het cadeau natuurlijk!

‘We willen als studenten iets terug 
doen voor Rotterdam’
Interview met Mathijs en Noor van Stichting BeSt

Om de beurt stelden we een vraag aan Noor en Mathijs

Samen met Noor en Mathijs van Stichting BeSt

Noor en Mathijs, even een andere pose
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Trots zijn wij op ons interview met Ellen Welschen. Zij is al jaren specialist Jeugd in Bibliotheek Rotterdam en weet dus alles, maar dan ook echt alles over kinderboeken! Wij 
gingen naar de bibliotheek vlakbij Blaak om Ellen te vragen wat we echt nog moeten lezen. We zagen heel veel boeken die iedereen wel zou willen lezen. Maar lees nu eerst maar 
ons verhaal!

Hoe lang ze al in de bibliotheek werkt weet Ellen (62) niet meer precies. 
“Maar ik denk al langer dan dertig jaar. Al ben ik tussendoor ook naar 
school en op reis geweest. Ik zou het weer eens op moeten tellen, maar 
in ieder geval al een lange tijd.”

Doordat ze van lezen houdt, als kind al, ging ze in de bibliotheek 
werken. “Ik wilde eigenlijk verloskundige worden, maar was nog te 
jong voor de opleiding. Toen ben ik in een Rotterdamse boekhandel 
gaan werken en toen heb ik zoveel gelezen dat ik besloot naar de 
bibliotheekschool te gaan.”

Houdt u van losse boeken of van series?
Ik hou wel van series, maar ik moet ze wel allemaal achter elkaar 
door kunnen lezen. Dat je dan in deel 1 bezig bent terwijl deel 2 nog 
geschreven moet worden, is niks voor mij. Ik wil wel lekker door kunnen 
lezen. Bijvoorbeeld als ik op vakantie ben, dan neem ik zo’n hele serie 
mee.

Hoe helpt u kinderen bij het vinden van een boek dat echt bij hen 
past?
Ik lees zelf bijna alleen maar jeugdboeken. Van baby- en prentenboeken 
tot boeken voor andere leeftijden tot 16 jaar en ouder, dus ik weet heel 
goed wat er allemaal is. Ik vraag dan aan een kind wat zijn hobby is, wat 
ze leuk vindt of wat hij/zij al gelezen heeft. Dan kan ik ook nog iets over 
een boek en de schrijver vertellen en vaak komen we er zo achter welk 
boek we zoeken.

Door andere werelden 
dwalen
We vragen Ellen wat ze eigenlijk zo leuk vindt aan lezen en ze 
vertelt dat ze het heerlijk vindt om in andere werelden te 
verdwalen. “Als je leest kom je in een nieuwe wereld terecht 
en ontmoet je andere vrienden. Lezen helpt kinderen bij 
van alles en nog wat bijvoorbeeld bij niet meer bang zijn in 
het donker. En je leert taal, begrijpen, nieuwe woorden en 
mooie zinnen maken. Ik zou niet zonder lezen kunnen.”

Ze vindt haar werk heel leuk, vertelt ze ons verder. “Heel 
erg. Ik weet heel veel van kinderboeken en ik vind het heel fijn om 
ouders en kinderen te vertellen hoe belangrijk lezen en voorlezen 
is.”  Op dit moment organiseert ze van alles in de bieb. “Ik wil 
iedereen duidelijk maken hoe belangrijk lezen is van jongs af aan. Ik 
begeleid studenten die juf of meester willen worden, organiseer een 
Voorleeskampioenschap en geef voorleesles aan vrijwilligers van de 
Voorlees Express.”

Waar bent u trots op?
Op alle kinderen, ouders en grootouders die graag lezen en 
voorlezen en genieten van boeken en anderen laten genieten 
van boeken.

Welk boek vindt u het mooist verfilmd?
Kennen jullie Web van Inkt of Hart van Inkt? Twee dikke pillen 
waar ook hele goede films van zijn gemaakt. En Ronja de 
roversdochter is ook heel goed verfilmd. En Wonder die moet ik nog 
zien. Ik ben heel nieuwsgierig!

Roversdochter
Ronja de roversdochter is Ellens lievelingsboek en Ronja is ook haar 
favoriete personage, haar heldin. Ze zou zelfs zelf wel even Ronja willen 
zijn. “Lekker in de bossen opgroeien, dat lijkt me heerlijk. En het is een 
stoere meid, dat spreekt mij ook aan. Daarom vind ik Madelief en de 
Regels van Floor ook leuk.”

‘Als je leest kom je in een andere 
wereld en ontmoet je andere vrienden’
Interview met Ellen Welschen, specialist Jeugdboeken in de Rotterdamse 
Bibliotheek

Ellen en haar lievelingsboek Ronja de roversdochter

Samen op de foto met een heel goed boek
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Op woensdag 9 december 2020 gingen we naar de bibliotheek. We gingen eerst een vrouw interviewen die daar werkt. Ze werkt bij de afdeling Kinderboeken. We stelden 
haar vragen over haar beroep. Daarna kwam een man ons het theater van de bibliotheek laten zien en we mochten ook op het podium staan. Toen gingen we naar de 
afdeling met kinderboeken. Er waren heel veel leuke boeken in heel veel talen. Als laatst gingen we een paar boeken uitzoeken die wij leuk vonden en gingen we samen met 
de boeken op de foto.

Leyla kan heel goed voorlezen

Voor werken in de bieb kun je wel spierballen gebruiken

Ook heel veel stripboeken

Elias en Ik ben een pinguïn

Ahmet en Elias met de Grufallo

Tips van Ellen

Ronja de roversdochter
Madelief
De regels van Floor
Wonder
Gips

En oh ja... Word lid van 
de bibliotheek, voor 
kinderen is het gratis!

Lievelings....

...Eten? Zuurkool en roti

...Weer? Lente

...Kleur? Blauw

...Spel? Scrabble



Het Nieuwe Rotterdammertje8

Een speelplek om echt trots op te zijn!? 
Dit is onze reportage

Heeft Rotterdam speelplekken waar we trots op kunnen zijn? Die vraag stelden we onszelf op de redactie. We zetten de beste speelplekken van de stad op een rijtje en daarna 
gingen we de speeltuin in de buurt, aan de Schiedamsesingel, eens even goed testen, ook omdat er sinds kort een nieuw deel bijgebouwd is, helemaal van hout. We vroegen 
kinderen en ouders wat ze van de speeltuin vinden. Onze mening na een uur grondig onderzoek: Wanneer kunnen we hier weer verder spelen!?

Geweldige plek, maar waar kan ik een drankje halen?
Alexandra is 39 jaar. Ze is met een vriendin en een kind in de speeltuin 
bij de schommels. Ze vindt de nieuwe houten speeltuin heel leuk. Daar 
wordt het straks groener met bomen, meer natuur. Echt trots is ze niet 
op de speeltuin. “Dan zou ik de speeltuin zelf gemaakt moeten hebben. 
Dan kon ik er trots op zijn.” Ze vindt vooral leuk dat ze zo’n grote 
speeltuin in de buurt van haar huis heeft. Ze vindt de speeltuin wel een 
beetje grijs. “Er is te veel beton”, zegt ze. “En ik mis een café. Een plek 
waar ouders iets kunnen bestellen terwijl de kinderen spelen.”

Te gek: zo’n speelplek dicht bij huis
Cesar is 40 jaar. Hij is niet aan het spelen natuurlijk, maar zijn dochtertje 
wel. Die fietst lekker rond of speelt met andere kinderen. Cesar kijkt van 
een afstandje toe en heeft wel tijd om onze vragen te beantwoorden. 
Hij vindt het een leuke speeltuin. “En lekker dicht bij huis.” Hij komt hier 
heel vaak met zijn dochtertje. Er is veel te doen.

Lekker veel ruimte
Maira is 46 jaar. Ze vindt de speeltuin heel leuk. “Er is lekker veel 
ruimte”, zegt ze. Trots is ze op de nieuwe speelplek die er sinds kort bij 
is gekomen. En ja, deze speeltuin is haar favoriete plek om met haar 
kinderen naar toe te gaan. “Ik vind dat jullie heel goed interviewen”, zegt 
ze verder. En ze geeft ons nog een compliment. “Heel goed dat jullie je 
zo netjes voorstellen en zeggen van welke krant jullie zijn!”

Bijna net zo goed als het Brienenoordeiland
Lana is 8 jaar. Ze heeft het naar haar zin in de speeltuin. Ze vindt 
het leuk dat deze nieuwe speeltuin erbij is gekomen. Vooral de 
glijbaan en de zandbak zijn heel leuk. Ze is best een beetje trots 
op deze speeltuin en kwam hier soms elke dag. Haar favoriete 
speelplek in Rotterdam is het Brienenoordeiland. En Adele is 7 
jaar. Ze vindt het klimrek heel leuk. Ze is lekker aan het spelen. Ze 
komt hier een keer in het half jaar.

Wat zijn de beste speelplekken volgens ons?
Het Brancopark vinden we geweldig. Daar zijn glijbanen, verschillende 
schommels, je kan er in het zand spelen en botten van dino’s zoeken. 
Daar is ook een duimdrop. Daar kun je een fiets, rolschaatsen of een 
step lenen. Maar je moet wel lid worden en een pasje hebben.
Een trampoline vinden wij ook te gek om op te spelen. Dus iedere plek 
met een trampoline is voor ons favoriet. En hoe groter de trampoline, 
hoe hoger je kan springen dus hoe beter!
Bij de Heemraadssingel is een goede draaimolen, een bewegende balk 
waar je over probeert te lopen zonder te vallen en een wipwap. Hier 
kun je heel goed spelen en het is er vaak lekker druk.
Plaswijckpark is ook heel leuk. Dat is de Efteling van Rotterdam. Daar 
kun je waterfietsen en in de Kangaroetsjjj. Zeker een keer proberen!
Bij onze scholen kun je ook goed spelen. Er is een glijbaan, er zijn 
hangdingen en schommels. En je kunt er ook vaak sporten: fietsen op 
een stilstaande fiets, voetballen, basketballen en je spieren uitrekken.
Tot slot gaan we graag naar de kinderboerderij en in de dierentuin heb 
je ook hele goede speeltuinen.

Onderzoek: 
Wat vinden wij van de speeltuin aan de 
Schiedamsesingel?
Het is een spannende speeltuin, zeker niet saai. De draaimolen is hier 
echt heel spannend zelfs. Je moet er op staan of lopen en oppassen dat 
je er niet vanaf valt. Hier kun je echt lol mee maken, vinden wij. Maar je 
moet wel tegen een stootje kunnen...
Er is heel veel te doen want er zijn echt heel veel speeltoestellen. Dus 
als je hier gaat spelen moet je er wel even goed de tijd voor nemen.
Er is een goede glijbaan die eindigt in het zand. Gaat lekker hard. Wel 
na afloop even je schoenen leeg maken om al dat zand in de speeltuin 
te laten.
Er waren veel gezellig kinderen, maar ook een paar stoute jongens die 
met zand en stenen gingen gooien. En er was een hond die naar ons 
ging blaffen als we dichtbij kwamen. Maar het is er lekker groot en een 
beetje druk.

Conclusie: Mogen we hier snel nog een keer spelen?

Interviews

De aanpak van 
ons onderzoek

We gaan naar de speeltuin 
en daar gaan we interviewen 
en we gaan vragen tegen de 
mensen zeggen en we gaan 
vragen of we een foto van hun 
mogen maken en we moeten 
zeggen: bent u trots op de 
speeltuin? En we moeten ook 
nog zeggen: wat is uw favoriete 
speeltuin in Rotterdam? En 
we gaan vragen of ze deze 
speeltuin leuk vinden en 
waarom. En ik moet zeggen: 
hoe heet u en hou oud bent 
u? En we moeten zeggen dank 
voor uw hulp en doei!!!

Goed toeven op een bankje in 
de zon
Shirley is 37 jaar. Ze zit lekker 
op een bankje in de zon terwijl 
haar kinderen zich uitleven. Ze is 
niet echt trots op deze speelplek, 
maar ze vindt het wel een goede 
speeltuin. En haar kinderen 
kunnen zich er goed uitleven. Zij 
vinden alles in de speeltuin leuk.

Met deze spannende draaimolen kun je echt goed lol maken


