
En heb jij dan wel eens nagedacht over wat je allemaal durft 
en wat niet? En wat zou jij nog heel graag leren durven? Met 
die vragen werden enkele Rotterdammers verrast tijdens 
straatinterviews in de buurt van onze redactie. Zijn er wel 
dingen die Rotterdammers niet durven? Dat was natuurlijk 
eerst de vraag, maar er bleek toch nog wel wat hoogtevrees 
en wat te denken van een tochtje met een luchtballon of 
autorijden in een onbekende, drukke, grote stad?

Zelf dachten we ook heel diep na over wat wij allemaal 
durven, waar we trots op zijn dat we het durven en wat 
we nog heel graag zouden leren durven! Toen we dit heel 
duidelijk hadden maakten we er eerst een schets, toen een 
tekening en uiteindelijk een schitterend schilderij van. We 
maakten foto’s van onze kunstwerken en gingen samen met 
onze Durf! op de foto!

Gedurfd nieuws!
We nodigden Helena uit op de redactie voor een groot 
interview. Zij heeft namelijk echt gedurfd nieuws. Na bijna 
tien jaar gaat zij VoorleesExpress Rotterdam verlaten om 
voor de bibliotheek te gaan werken. Durft zij deze stap echt 
wel te maken? En wat is haar favoriete kinderboek over 
durven? Dat en nog veel meer vroegen wij aan Helena! 

En stel je nu eens voor dat je op een ochtend wakker wordt 
en je voelt meteen iets raars. Het kriebelt vanaf je tenen 
tot aan je kruin. Je weet meteen dat het een bijzondere dag 
zal worden. Een dag, heel anders dan alle andere dagen. Je 
denkt: vandaag zou ik de wereld kunnen veranderen want ik 
voel dat ik vanaf nu echt alles durf! Hoe zou die dag er dan 

verder uit zien? We maakten er spannende verhalen over…

Tot slot. Als je een krant maakt over het thema ‘Durf!’ dan 
ontkom je er niet aan. Dan moet je ook voor een gedurfde 
reportage zorgen. We dachten aan de leeuwen aaien in 
Blijdorp, maar Zaid had al eens een slang om zijn nek gehad, 
dus leek het hem een beetje saai. Toen hebben we de 
Euromast gebeld om te vragen of we daar konden abseilen, 
maar helaas hadden ze nét die dag geen plek... Gelukkig… 
hadden we nog een gedurfd idee: we gaan klimmen in de 
hoge bomen van het Kralingse Bos bij Fun Forest! We konden 
bijna niet wachten, maar hebben eerst instructeur Remco 
nog even geïnterviewd…

Veel lees plezier met onze krant, want als je tot nu toe nog 
steeds verder durft te lezen, dan komt dat vast helemaal 
goed!

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!

De redactie van Het Nieuwe Rotterdammertje, de 4de editie

Het Nieuwe Rotterdammertje - Kinderkrant  - Jaargang 4 -  Editie 4 / Rotterdam Centrum - September  2021

Een krant over Durf!
Om deze krant te lezen, moet je wel echt durven! De krant staat namelijk vol met interviews met mensen die gewaagde stappen maken of werk doen waar durf voor nodig is. We 
maakten een gedurfde reportage waar je geen hoogtevrees voor kan hebben en gingen met ‘durf’ op de foto. Het thema van onze krant is dit keer namelijk Durf! Dus vragen wij 
ons af: durf jij nog wel verder te lezen?

Het Nieuwe Rotterdammertje
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De redactie stelt zich voor!

Voor u ligt de vierde 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: Masa, Raeber en Chance (redactie), Mosab Anzo (projectmedewerker), Zo Alfeqar Mohammad www.zconcept.nl  (grafische ontwerp) en 
Bart van Zessen (workshopdocent).

Migratie in beweging

het fonds voor asiel, migratie en
integratie

Europese Unie

Dit is Ecrin en ze is 8 jaar. Ze houdt van fietsen. Haar 
lievelingskleur is paars en honden en wolven vindt zij heel 
leuk. Ze heeft een broertje en een zus en haar lievelingseten is 
spaghetti. 

Zijn naam is Kristian en hij is 6 jaar oud en zit in groep 4. Hij 
heeft veel hobby’s: voetballen met vrienden en fietsen. Hij wil 
graag een eigen Youtube-kanaal maken dat gaat over auto’s. 
Politie worden is zijn droom voor later, om boeven te kunnen 
vangen. Zijn lievelingskleuren zijn blauw, roze en geel en hij 
houdt van honden en tijgers.

Haar naam is Nebalda en ze is 9 jaar. Haar hobby is zwemmen en 
ze zit in groep 4. Ze heeft 23 vrienden en ze woont al drie jaar in 
Nederland en ze komt uit Syrië. Ze heeft zoveel vrienden want in 
de pauze gaat ze met alle kinderen spelen en praten en dan krijgt 
ze steeds meer vrienden. Ze heeft wel meer vriendinnen dan 
vrienden.

Dit is Zaid en hij is 12 jaar en hij zit in groep 8. Zij hobby is 
voetbal en op 17 maart is hij jarig. Wat hij graag doet is gamen 
of buitenspelen met zijn vrienden. Voetbal vindt hij leuk omdat 
je dat samen met je vrienden kan doen.

Haar naam is Sabah en zij is 11 jaar. Zij vindt tekenen, 
voetballen en fietsen heel erg leuk. Ze gaat naar groep 8 van de 
Emmausschool. Zij wil graag arts worden. Waarom? Omdat ze 
het leuk vindt om kinderen te helpen.

Dit is Lamees en ze is 6 jaar oud. Ze vindt alle kleuren leuk en 
haar hobby’s zijn zwemmen en voetballen. Ze zit in groep 3 en ze 
heeft leuke dingen gedaan in de vakantie, zoals lasergamen en 
kickboksen. Later wil ze tandarts worden omdat ze het belangrijk 
vindt om de kindertanden te poetsen.

Zijn naam is Abduljabbar en hij is 9 jaar. Zijn hobby’s zijn judo, 
trefbal en gamen en hij houdt van films. Ook kan hij heel goed 
schrijven.

Dit stukje gaat over Shams. Ze is 10 jaar en is in een dorp in Syrië 
geboren. Haar hobby is zwemmen en haar lievelingsdier is een 
kat. Ze houdt van pizza eten, maar eet dat twee keer per maand 
omdat dat moet van haar moeder. Haar lievelingskleur is rood en 
ze zit in groep 7. Ze heeft twee zussen en woont samen met haar 
gezin nu vijf jaar in Rotterdam.

Dit is Abdulrahman. Hij is 11 jaar en houdt van voetballen en 
gamen. Hij vindt het leuk om zo hard als je kan tegen een bal 
aan te schoppen en dat hij in een game alles kan doen wat in 
het echt niet kan. Hij is echt goed in trefbal.

Dit is Haci Ali en hij is 6 jaar. Hij houdt van school, maar alleen als 
zijn vriend op school is. Als zijn vriend niet komt is hij verdrietig. 
Zijn hobby is steppen, hij houdt van koken met zijn moeder en hij 
heeft twee zussen. Hij is goed in mensen tekenen.

https://www.stichtingmano.nl/
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Dit is wat wij durven!
Het thema van onze krant is Durf! Dus gingen wij eerst eens heel goed nadenken over wat wij allemaal durven, waar we trots op zijn dat we het durven en wat we nog heel graag 
zouden leren durven! Toen we dit heel duidelijk hadden gingen we er eerst een schets, toen een tekening en uiteindelijk een schitterend schilderij van maken. We maakten foto’s 
van onze kunstwerken en gingen samen met onze Durf! op de foto!

Alles goed in beeld

Ik ben Abdulrahman en ik durf al een 
horrorfilm te kijken. Wel met twee 
vriendjes of wat familie. En dan mag 
het echt creepy eng zijn. Over een 
slechte clown of grote spinnen en 
spinnenwebben. Toen ik klein was durfde 
ik dit niet, maar nu wel.

Ik ben Zaid en ik durf 
een echte slang om 
mijn nek te hebben. 
Hoe ik weet dat ik dit 
durf? Ik heb dit een 
keer gedaan toen ik in 
Maleisië was. Ik was 
buiten met mijn familie 

en er was een plek 
waar je een slang om 
je nek kon krijgen en 
het was niet zo duur. 
Dus toen heb ik het 
gedaan. Het was geen 
supergrote slang, maar 

ook geen kleine. Hij 
was groen met bruine 
vlekken.

Hoi! Ik ben Shams en ik durf geen spinnen aan 
te raken, maar deze slang durf ik wel aan te 
raken!

Ik ben Lamees en ik durf nog niet in 
het grote zwembad te springen en te 
zwemmen, want ik vind het heel eng 
omdat het heel diep kan zijn of het is heel 
hoog om naar beneden te springen. Ik 
durf wel een hond te aaien en ik durf niet 
in een hoge achtbaan.

Ik ben Haci Ali en 
ik durf nog niet te 
zwemmen. Ik ben wel 
een keer naar het 
zwembad geweest, 
maar daarna ben ik er 
niet meer geweest. Ik 
ben ook een keer op 
het strand geweest, 
maar niet in het 
water. Als er veel 
water is, blijf ik liever 
thuis.

Ik ben Kristian en ik 
durf van een hele hoge 
berg te springen als 
onderaan de berg een 
hele grote trampoline 
staat. Ik durf dit 
omdat het heel leuk is 
omdat je dan door de 
trampoline ook weer 
naar boven springt, of 
beter vliegt. En dan zie 
je de bloemen en dan 
zie je het gras en dan 
zie je de zon en dan zie 
je de zee en dan doe je 
een salto en dan doe ik 
een backflip.

Ik ben Ecrin en ik durf met mijn fiets van 
een hele hoge heuvel af. Dat gaat wel 
heel hard. Ik durf nog geen grote spin in 
mijn hand te hebben, maar ik zou dit als 
ik groot ben wel graag durven. Echt een 
grote spin met haren. Wat ik wel eng vind 
is een komkommer snijden. Daar moet 
echt iemand ander bij zijn anders durf ik 
het niet.

Ik ben Nebalda en ik durf te fietsen. Ik 
durf hard te fietsen en ga zelf op de fiets 
naar mijn vriendin die in de buurt woont. 
Ik kan tien minuten fietsen en ik heb twee 
jaar geleden leren fietsen.

Ik ben Abduljabbar en ik wil leren durven 
van een grote skatebaan af te gaan. Ik ga 
eerst nog heel veel oefenen in onze wijk. 
Zo kan ik er goed in worden en daarna 
denk ik dat ik het ga durven om heel snel 
van de skatebaan naar beneden te gaan.
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Straatinterviews!

Wat durven Rotterdammers allemaal  
en wat willen zij nog leren durven?
Heb jij wel eens nagedacht over wat je durft en wat niet? En wat zou je nog heel graag leren durven? Met die vragen werden enkele Rotterdammers afgelopen week verrast tijdens 
straatinterviews op de Schiedamsesingel. Zijn er wel dingen die Rotterdammers niet durven? Dat was natuurlijk eerst de vraag, maar uiteindelijk bleek er toch nog wel wat 
hoogtevrees, en wat te denken van een tochtje met een luchtballon of autorijden in een onbekende, drukke, grote stad?

Hallo, ik 
ben Lamees. 
Ik heb een 
paar mensen 
geïnterviewd.
Hoe heet u? Ik heet Tineke.
Hoe oud bent u? Ik ben 37 jaar.
Wat zijn uw hobby’s? Ik lees 
graag boeken en ik vind het leuk 
om voor mijn kinderen te zorgen.
Wat durft u niet? Ik durf niet op 
een heel hoog gebouw te staan.
Wat durft u wel? Oh ik durf heel 
veel. Ik durf een spin aan te raken.

Hallo, wat is uw naam? Mijn 
naam is Fatima.
Hoe oud bent u? Ik ben 38 jaar.
Wat zijn uw hobby’s? Ik hou van 
wandelen en verhalen lezen.
Wat durf je wel en wat durf je 
niet? Ik durf niet te zwemmen, 
maar ik durf wel auto te rijden.

Goedemiddag! Hoe heet u? Ik 
ben Linda
Hoe oud bent u? Ik ben 28 jaar.
Wat zijn uw hobby’s? Shoppen 
met vriendinnen.
Wat durf je wel en wat niet? Ik 
heb hoogtevrees dus ik durf niet 
op de Euromast. Ik durf wel op 
een groep mensen af te stappen.

Hallo, wat is uw naam? Ik ben 
Nelvenia.
Hoe oud bent u? Ik ben 26 jaar.
Wat zijn uw hobby’s? Werken 
met kinderen en baby’s vind ik 
leuk en ik vind het leuk als ik bij 
iemand make-up mag verzorgen.
Wat durf je wel en wat niet? 
Ik durf eigenlijk alles, maar ik 
heb wel een beetje last van 
hoogtevrees.

Hoi, wie bent u? Ik ben Nimra.
Hoe oud bent u? Ik ben 20 jaar.
Wat zijn uw hobby’s? Ik hou 
echt van tekenen, winkelen en 
wandelen.
Wat durf je wel en wat niet? Ik 
durf wel te fietsen ook al heb ik dit 
al twee jaar niet gedaan. Ik durf 
niet in het diepe te zwemmen in 
het zwembad.

Wat is uw naam? Dylan.
Wat is uw leeftijd? 28 jaar.
Wat is uw hobby? Voetbal.
Wat is uw lievelingsdier? De 
hond.
Waar ben jij trots op dat je 
het durft? Ik durf in het diepe 
te zwemmen en van de hoge 
duikplank af te springen.

Hallo! Ik ben 
Abdulrahman. 

Mag ik u 
interviewen?
Wat is uw naam en leeftijd? 
Emma en ik ben 47. 
Wat is uw hobby? Wandelen.                    
Wat durft u niet? Van een hoge 
rots afspringen.      
Wat durft u wel? Aan een 
random persoon iets te vragen.  
Welke stappen zou u nemen om 

het wel te durven?  Gewoon toch 
een keer doen.
Mag ik een foto maken? Ja hoor, 
dat mag.
Bedankt voor het interview :)

Hallo, ik ben 
Abduljabbar. 
Mag ik u 

interviewen?
Wat is uw naam en leeftijd? Ik 
ben Martin en ik ben 52
Wat zijn uw hobby’s? Ik doe aan 
fitness.
Wat durft u? Ik durf alles.                                                                                                          
Wat durft u niet? In een 
achtbaan vind ik wel spannend.
Welke stappen zou u nemen om 
het wel te doen? Gewoon een 
keer doen.  
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Op een hoog gebouw 
staan
Ik ben Ellie en ik ben 71 jaar. Mijn hobby is puzzelen en ik 
vind het heerlijk om samen met mijn kleindochter Fleur naar 
de speeltuin te gaan. Wat ik wel en niet durf? Ik durf eigenlijk 
bijna alles wel, maar op een hoog gebouw staan vind ik nog 
steeds heel spannend.

Spannende achtbaan
We hebben ook twee kinderen geïnterviewd. Zij waren aan 
het basketballen. Ze willen niet met hun naam in de krant 
en vragen of het anoniem mag. Ze zijn 11 en 13 en de een 
zit in groep 8 en de ander in de tweede klas. Ze durven 
geen slangen aan te raken, maar ze durven wel in een hele 
spannende achtbaan. Hun hobby’s zijn badmintonnen en 
piano spelen. Basketballen vinden zij meer spelen. 

Autorijden in een grote 
stad
Deze meneer heet Jack. Hij zit op een bankje op het plein 
samen met zijn vriendin. Hij is 33 jaar en hij durft niks wat 
met vliegen te maken heeft. Hij durft wel auto te rijden in de 
grote stad zelfs als hij die stad nog helemaal niet kent.

Parachutespringen!
Deze mevrouw heet Mariam. Ze is 34 jaar. Ze durft ratten 
aan te raken! Met een parachute uit een vliegtuig springen 
zou ze niet zo maar doen want dat lijkt haar eng. Ze weet 
niet of ze dat wel zou durven.

Met een luchtballon…
Deze mevrouw heet Sara. Ze is 31 en is met haar dochter 
op het plein bij het klimrek. Ze durft niet van hoge dingen 
af te springen, maar ze is wel een keer meegegaan in een 
luchtballon. Dat durfde ze toen wel.

Kajakken op zee
Dennis is 23 jaar. Zijn hobby is schilderen en zijn 
lievelingsdier is een kat. Hij durft niet te kajakken op zee, 
maar hij durft wel auto te rijden en daar is hij trots op.

Een kakkerlak aanraken!
Cristian is 49 jaar. Hij houdt van films kijken en bordspellen 
spelen. Hij heeft twee lievelingsdieren: de hond en de kat. 
Hij durft een kakkerlak aan te raken!

Toch een keer wagen
Dit is Cherisse, ze is 35 jaar oud en houdt van series kijken. 
Haar lievelingsdier is een tijger. Zij durft in de achtbaan en 
ook een spin aan te raken. Hoe je iets leert durven? “Je moet 
het toch een keer wagen”, zegt zij, “of anders hulp vragen.”

Spreken voor grote 
groepen
“Nou mijn naam is Graierny en ik ben 17 jaar oud. Mijn 
hobby’s zijn vooral lezen en nieuwe plekken ontdekken. 
Iets wat ik niet durf is onbekende mensen uit het niets 
aanspreken. Wat ik dan weer wel durf is presentaties geven 
voor grote groepen. Ik zou ook graag leren durven om in 
enge achtbanen te gaan.”

Kamperen in het bos
Dit is Owais Tellawi en hij is 28 jaar oud. Zijn hobby’s zijn 
gitaar spelen, tekenen en voetbal kijken. Hij durft wel nieuwe 
mensen te leren kennen en ook durft hij midden in het bos 
te kamperen. Hij durft anderen geen pijn te bezorgen omdat 
hij in karma gelooft. Hij wil graag leren parachutespringen 
en dan heel goed kunnen landen.
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Kunt u zichzelf even voorstellen?
Ik ben Helena Raby, ik ben 34 jaar oud en ik werk bij 
Stichting Mano, bij VoorleesExpress Rotterdam.

Wat doet u precies?
Ik ben projectleider bij de VoorleesExpress en ik help ook 
bij het Kinderplan en bij de kinderactiviteiten.

Wat vindt u leuk aan uw werk?
Heel veel dingen. Het is heerlijk als we nieuwe 
prentenboeken krijgen om aan de kinderen mee te geven 
want dan kan ik ze zelf lezen en uitdelen en kinderen er blij 
mee maken. Ik vind het heel leuk dat ik heel veel kinderen 
mag ontmoeten en bij verschillende gezinnen thuis mag 
komen. Soms word ik verwend met lekker eten. 

Waarom bent u bij VoorleesExpress Rotterdam gaan 
werken?
Omdat ik zelf al heel erg gek op boeken was en ik zocht 
nog een stage en toen kwam ik dit tegen. Een 
stage waar ik 
mijn plezier voor 
boeken mocht 
delen met heel 
veel andere 
mensen in 
Rotterdam. 
Dat past heel 
goed bij mij, 
dacht ik. 
Toen ben ik 
begonnen 
en ik vond 
het zo leuk dat ik 
eigenlijk niet meer ben weggegaan.

Hoe lang heeft u hier voor gestudeerd?
Ik heb vier jaar de Hogeschool gedaan. Ik 
heb Cultureel Maatschappelijke Vorming 
(CMV) gestudeerd, dat heet nu Social 
Work. En toen heb ik geleerd wat ik nu 
doe.

Welk niveau kreeg u voor de basisschool?
Oeh, dat is een hele goede vraag! Ik ben naar de mavo 
gegaan en toen heb ik de mbo modeschool gedaan en 
daarna naar de hbo CMV.

Wat voor werk gaat u nu doen?
Ik ga bij de bibliotheek werken in Rotterdam, dus ik blijf 
gelukkig wel met boeken werken en ook met kinderen. 
Alleen ga ik nu niet meer naar de gezinnen thuis toe, maar 
naar basisscholen in heel Rotterdam en over boeken 
vertellen. Ik ga meesters en juffen helpen om leuke boeken 
uit te kiezen voor in de klas om lezen meer onderdeel te 
maken van het lesprogramma.

Wat vindt u van deze verandering?
Ik vind het heel erg leuk omdat ik denk dat het goed is om 
weer eens wat anders te doen, maar ik vind het ook heel 
erg moeilijk. Ik ga deze maand nog wel een paar traantjes 
laten. Maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en heb 
heel veel zin om weer echt naar scholen te gaan en daar 
meteen effect te zien van wat ik doe.

Durft u wel te stoppen bij VoorleesExpress Rotterdam?
Ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen. Ik vind het 
een hele spannende stap en durf het niet heel goed, nee.

Welke boeken leest u vaak voor?
Ik hou heel erg van prentenboeken. Van die boeken waar 
heel veel plaatjes in staan, want dan kun je ook kinderen 
zelf een beetje laten vertellen over wat er gebeurt in het 
boek. En ik hou er ook altijd wel van als alles een beetje 
anders gaat dan wat je verwacht.

Welk boek vindt u 
het leukst?
Prinses Pernilla en de reddende 
ridders. Het gaat over een 
prinses die van haar vader in 

een hoge toren moet zitten en 
daar moet ze wachten op ridders 

die haar gaan redden. Maar ze besluit 
niet te wachten, want ze vindt het wachten hartstikke 
saai, dus wat gaat ze doen? Ze gaat zelf de toren uit en 
dan komt ze de ridders tegen die haar zouden moeten 
redden, maar die zijn eigenlijk helemaal niet zo dapper en 
stoer als ze zichzelf vinden. En uiteindelijk redt ze zichzelf 
en dan komt ze een andere ridder tegen en die houdt van 
borduren en hele leuke dingen doen en daar wordt ze 
verliefd op en gaat ze mee trouwen. 

Wat is uw favoriete boek en waarom?
Ik heb pas een heel mooi boek gelezen: Het achtste leven. 
Dat vond ik heel mooi. Het waren acht verhalen in een boek 
en bijna duizend bladzijden dik. Dus het duurde heel lang 
voordat ik het uit had en dat vind ik altijd heel fijn aan boeken.

Lezen jullie alleen voor kinderen voor?
Dat is een goede vraag! Soms worden hele oude mensen 
weer een beetje jong van gedachten en willen ze graag 
weer dingen uit hun eigen jeugd herleven dus daar worden 
we wel eens voor gevraagd. Ik zelf doe het niet, maar ik 
denk dat het heel leuk zou zijn als het meer zou gebeuren. 
Ik denk dat voorlezen namelijk altijd leuk is.

Wat durft u allemaal?
Ik ben deze zomer uit een vliegtuig gesprongen, met een 
parachute. Dat vond ik wel heel spannend, ik durfde het 
eerst eigenlijk niet, maar ik heb het toch gedaan.

Wat durft u niet en waarom?
Soms vind ik het moeilijk om heel eerlijk te zijn tegen 
iemand. Dan ben ik bang dat ik iemand kwets of dat 
iemand mij stom zal vinden. Dat vind ik soms wel heel 
moeilijk.

Wat zou u nog heel graag willen leren durven?
Wat eerlijker zijn en wat meer voor mezelf durven 
opkomen.

Wat is uw favoriete boek over durven?
De leeuw in de muis. Het gaat over een muis die wil leren 
brullen als een leeuw, maar hij durft het niet. Dan ontdekt 
hij dat de leeuw hartstikke bang is voor muizen. Dus dan 
leert de muis dat de leeuw, ook al ziet hij er groot en stoer 
uit, ook best wel bang kan zijn. Het boek eindigt met de les 
dat in iedere persoon een angstige leeuw én een dappere 
muis schuilt!

Woont u met iemand?
Ik woon met mijn man en mijn dochtertje van 3,5 jaar.

Bent u vegetarisch?
Ja, ik ben vegetarisch.

Wat zijn uw hobby’s?
Ik hou van sporten. Ik doe bijvoorbeeld aan Rocycle. Dat is 
heel hard fietsen op een stilstaande fiets in een donkere 
ruimte met kaarslicht en muziek. Dat vind ik heel erg leuk 
en ik hou van wandelen, yoga, lezen en films kijken.

Wat is jouw grootste droom?
Dat de wereld een wat lievere plek is dan dat het nu is. Dat 
is mijn grootste droom. En persoonlijk wil ik juist alles wat 
kleiner hebben: genieten van overzichtelijk werk, van mijn 
gezin thuis, niet te veel grote dingen, want hoe groter je 
dromen, hoe groter soms de teleurstelling of het verdriet 
als dingen anders gaan. Ik vind het eigenlijk wel fijn als ik 
het goed kan overzien. En dan het liefst in een mooie, lieve 
wereld.

Wat is jouw mooiste herinnering bij de 
VoorleesExpress?
Er schieten meteen heel veel mooie herinneringen door 
mijn hoofd. Ik heb altijd met een heel leuk team gewerkt en 
zo veel lieve gezinnen ontmoet, dat is fantastisch geweest. 
Het ontmoeten van mijn eerste gezin was het mooiste 
moment. Ik durfde helemaal niet goed daar naartoe en 
het regende heel hard. Ik kwam daar aan en ik vond het 
zo spannend. Ik was te laat (door de coördinator die te 
laat kwam) en ik was helemaal doorweekt en ik durfde 
ook niet om een handdoek te vragen. Ik ging daar zitten, 
begon voor te lezen en uiteindelijk was dat het begin 

Interview met Helena

Ze gaat een hele spannende stap 
wagen! Durft ze het echt?
We nodigden Helena uit op de redactie voor een groot interview. Zij heeft namelijk echt gedurfd nieuws. Na bijna tien jaar gaat zij VoorleesExpress Rotterdam verlaten om bij de 
bibliotheek te gaan werken. Durft zij deze stap echt wel te maken? En wat is haar favoriete kinderboek over durven? Dat en nog veel meer vroegen wij aan Helena! En we vonden 
het echt knap dat ze overal een antwoord op had!
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‘Ze vindt het spannend’

Ik vond dat Helena lief was en dat ze snel antwoord gaf 
en dat het interessant was. Ik was heel enthousiast. Ik 
vroeg haar of ze wel durft om te stoppen. Ze vindt het 
spannend. Door Abduljabbar

Ik vond het heel interessant en heel leuk. Ik vind het 
stoer dat ze uit een vliegtuig ging springen en ik vind 
haar werk goed want ze helpt ouderen en kinderen. 
Ze durft niet echt de waarheid te zeggen. Dan denkt ze 
dat ze iemand kwetst. Door Shams

Lievelings…?
…dier! Panda
…eten! Pizza en dimsum
…seizoen! Herfst

van zo’n mooi traject met elkaar. Dat is vaak wat ik vertel 
aan mensen die beginnen met voorlezen: die eerste keer 
is echt spannend, maar omdat je een half jaar bij mensen 
thuiskomt bouw je zo’n mooie band op!

Wil je verder nog iets zeggen?
Ik vind het heel leuk dat jullie mij gevraagd hebben voor dit 
interview en ik vond het ook heel spannend want het komt 
allemaal in de krant en ik word niet vaak geïnterviewd dus 
het was iets wat ik eigenlijk niet helemaal durfde, maar wat 
ik toch gedaan heb, dus bedankt voor deze uitdaging! Heb ik 
toch weer wat overwonnen!

Yes, het is ‘ik durf alles’ dag!
Wat als je alles zou durven! Wat zou je dan doen?
Stel dat je op een ochtend wakker wordt en je voelt iets raars. Het kriebelt vanaf je tenen tot aan je kruin. Je weet meteen dat het een bijzondere dag zal worden. Een dag heel 
anders dan alle andere dagen. Je denkt: vandaag zou ik de wereld kunnen veranderen want ik voel dat ik vanaf nu echt alles durf! Dit zijn onze verhalen over die dag waarop we 
alles durven!

Op de 30ste verdieping kijk ik 
naar beneden

Dat wordt een leuke dag! Ik ga heel hard fietsen op straat. Ik fiets altijd op de stoep 
naar het plein bij mijn huis, maar nu durf ik alles en ga ik op de straat en het gaat heel 
goed. Iedereen gaat voor mij aan de kant! Daarna ga ik in een ander huis wonen. In 
het hoogste huis van Rotterdam op de 30ste verdieping. En ik zou heel de dag naar 
beneden kijken en naar het uitzicht en dat zou ik superleuk vinden. En daarna ga ik 
de wereld veranderen. Ik ga alle scholen en huizen naast elkaar zetten zodat kinderen 
zelf naar school kunnen lopen of fietsen. Door Ecrin

Het zijn bankovervallers!

Ik word vanochtend wakker. Ik voel iets raars. Ik kijk naar de klok. Het is vijf voor half 
negen. Ik haast me naar school. Op school is het stil. Ik ben vergeten dat het zondag 
is en dus haastte ik me voor niks naar school. Ik wil kattenkwaad uitvoeren, maar dat 
durf ik niet. Ik probeer het en ik durf het. Ik bel aan bij de engste buurman in de buurt 
en ik ren en ren. Op eens zie ik mensen schreeuwen. Het zijn bankovervallers. Ik ren 
eropaf en hou de boeven tegen. En nu weet ik het zeker: ik durf alles. Ik ga reizen over 
de wereld om alle slechteriken tegen te houden! Door Abdulrahman

Ik spring uit de helikopter

Ik ga met een helikopter naar een land waar ze geen goede regels hebben. Ik spring 
uit de helikopter met een parachute om het land te veranderen. Ik spreek met 
iedereen af dat de regels minder streng moeten zijn en het gaat heel goed dus ga 
ik door zodat de regels in heel de wereld minder streng worden. En als de wereld 
beter is ga ik zelf fietsen. Ik ga bergen beklimmen op de fiets. Door Sabah

Een tijger als huisdier

Vandaag stond ik op. Ik voelde me 
anders. Ik voelde me sterker en beter. 
Er kwam op eens een tijger in de 
straat. Ik ging uit bed en pakte een net 
om de tijger te vangen. Ik ving de tijger. 
Bam! Ik heb hem. Toen ging ik naar 
landen om oorlogen te stoppen en ik 
nam een tijger als huisdier en ik ga 
scholen beter maken en ik kwam in het 
nieuws! Door Abduljabbar
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Kunt u zich even voorstellen? 
Mijn naam is Remco, ik ben 25 
jaar. Ik woon in Krimpen aan den 
IJssel. Ik ben als stagiair vijf jaar 
geleden begonnen bij Fun Forest, 
in 2016, ennuh, nou je ziet het: ik 
vond dit werk zo leuk en nu werk 
ik hier nog steeds. 
 
Hoe lang klimt u al? 
Sinds ik hier werk, dus pak ‘m beet 
vijf jaartjes. 
 
Waarom vindt u dit leuk werk? 
Ja, lekker buiten, als een aap 
slinger je wel eens met de 
tokkelbaan naar de overkant. Dat 
gaan jullie straks ook doen. Dat is 
gewoon superleuk en alle collega’s 
hier hè, dat is supergezellig. 
Instructies geven is hartstikke 
leuk, in het bos staan is heel leuk 
en naast het klimmen hebben 
we voor grote groepen ook nog 
grondspelen op het gras aan de 
plas. Dan doen we levend boter 
kaas en eieren, actieve spelletjes 
voor teambuilding.  
 
Wat waren uw dromen? 
Oeh! Ja? Klimmen natuurlijk. Maar 
ik zou ook wel wat ambiëren 
in de tv-wereld. Dat lijkt me 
wel spannend, de druk van de 
camera. 
 
Is dat bomenklimmen spannend 
werk? 
Nou ja weet je, het is uitdagend. 
Toen ik hier voor het eerst kwam 
had ik heel erg hoogtevrees en 
dat heb ik hier overwonnen. Bij 
het klimmen voel ik nog steeds 
wel wat spanning, natuurlijk, 
want je gaat wel hoog de boom 
in, maar nu is het echt zoiets 
van: wat heerlijk, het is gezonde 
spanning. 
 
Zijn het echt hele héle hoge 
bomen? Of valt het mee hoe 
hoog ze zijn? 
Mmmm, nou dat zien jullie straks 
vanzelf als jullie gaan klimmen. Ik 
hou het nog even een geheimpje. 
 
Wat durft u nog steeds bijna 
niet? 
Ha ha he he! Wat ik nog steeds 
niet durf…? Hier in het klimbos 
hebben we een parcours 

voor volwassenen. Het is ons 
allerhoogste parcours, van tien 
meter hoog. Daar kun je aan het 
einde van het parcours kiezen 
voor óf met de ladder naar 
beneden óf via een vrije val. En 
die vrije val is recent vernieuwd en 
nog heftiger gemaakt en nu durf 
ik nog niet. Er zit nu een bungee-
elastiek bij dus je valt eerst nog 
een stukje verder.  
 
Doet dat geen pijn? 
Nee want je valt niet echt. Je 
wordt opgevangen door het 
elastiek. 
 
Heeft u hiervoor een opleiding 
gedaan? 
Ik heb de opleiding Leisure & 
Hospitality gedaan, een mbo 
over Vrije tijd & Gastvrijheid. De 
opleiding bereidt je voor op werk 
in recreatie in een vakantiepark, 
een bioscoop of een klimpark. 
Je leert om mensen een leuke 
dag te bezorgen, maar ook 
over receptiewerk. Ik heb de 
animatoropleiding gedaan over 
hoe je mensen kunt vermaken. 
 
Wanneer gaan we klimmen? 
Weten jullie alles al? 
 
Wilde je altijd al kliminstructeur 
worden? 
Nee, toen ik klein was, 7 of 8 
jaar, toen wilde ik treinmachinist 
worden. 
 
Wat durft u niet en wat wel? 
Ik zou nooit met een parachute 
uit een vliegtuig springen! Ik durf 
wel op een podium te staan voor 
honderdduizend mensen, dat vind 
ik niet heel eng. Ik heb vijf jaar op 
Jeugdtheater Hofplein gezeten 
en dan sta je soms voor heel veel 
mensen op het podium, maar dan 
ben je zo erg in je karakter dat je 
het publiek vergeet. 
 
Wat zou u willen leren durven? 
Volgend jaar mag ik hier de 
reddersopleiding doen. Een 
redder komt in actie als iemand 
op het parcours niet meer verder 
durft te klimmen. Die kunnen we 
dan op een speciale manier met 
een apparaatje van het parcours 
halen, naar beneden laten zakken. 

Dat zou ik echt durven willen ehm, 
willen durven leren.  
 
Gaan we nu beginnen met 
klimmen? 
Goed dan, kom mee! 

Je voelt de 
lucht in je 
gezicht 
 
Ik ben naar een klimpark geweest 
en het heet Fun Forest en daar 
hebben we allemaal dingen 
gedaan, klimmen enzo. Het is 
net alsof je een aap bent en je 
beweegt heel veel. De kabelbaan 
is echt leuk want je gaat heel hard 
door het bos en je voelt de lucht 
naar je toe komen in je gezicht. 
Je gaat ook over trappen die 
bewegen en door een net waarin 
je heel de tijd valt. Na vandaag 

durven we nog veel meer en 
hoogtevrees hebben wij niet 
meer! 

Een gedurfde reportage 

Klimmen in de hoge bomen van Fun Forest!
Als je een krant maakt over het thema ‘Durf!’ dan ontkom je er niet aan. Dan moet je ook voor een gedurfde reportage zorgen. We dachten aan de leeuwen aaien in Blijdorp, maar 
Zaid had al eens een slang om zijn nek gehad, dus leek het hem een beetje saai. Toen hebben we de Euromast gebeld om te vragen of we daar konden abseilen, maar helaas hadden 
ze net die dag geen plek... Gelukkig hadden we nog een gedurfd idee: we gaan klimmen in de hoge bomen van het Kralingse Bos bij Fun Forest! We konden bijna niet wachten, maar 
hebben eerst instructeur Remco nog even geïnterviewd…

Rode  
heeeeelm!!! 
Je kan natuurlijk niet zo 
maar de boom in, bij Fun 
Forest. Je krijgt heel veel 
veiligheidsriemen, gespen, 
een grote karabijn, een katrol 
met een magneet voor de 
tokkelbaan en een helm, en 
daarna neem je samen met de 
instructeur (wij hadden Remco 
en we vinden hem echt leuk en 
lief!) alle regels nog een keer 
door. Daarna ga je naar het 
bos en de bomen zijn daar dus 
echt heel hoog en daar legt de 
instructeur nog een keer uit 
hoe je veilig kan klimmen en 
kan tokkelen, dat is van een 
kabelbaan slingeren of racen. 
Een instructeur heeft trouwens 
een rode helm (wij een gele!) 
en als je niet verder kan of 
durft kun je heel hard ‘RODE 
HELM!’ roepen. Dan komen 
er meteen van alle kanten 
instructeurs met rode helmen 
om je te helpen!

File in de bomen!

Het was best druk in het klimpark. Het was woensdagmiddag en 
er waren kinderfeestjes. En het leek wel of iemand over ons thema 
had gehoord. Er was namelijk een jongetje op ons parcours dat 
echt niet verder durfde. Zijn vriendjes moedigden hem aan en 
zeiden: je kan het, het is niet eng, niet naar beneden kijken. Maar 
het jongetje durfde eerst echt niet verder. Zo kwam er een file van 
klimmende kinderen achter het jongetje. Toen hebben wij een tijdje 
samen hoog in de boom gestaan en dat was best gaaf om zo om 
je heen te kijken. Een rode helm heeft met het jongetje gepraat en 
toen is hij toch verder gegaan en konden wij weer doorrijden… we 
bedoelen doorklimmen!

Fun Forest Rotterdam 
 
Wist je dat er een geweldig avontuur te beleven is, vlak buiten het 
centrum van Rotterdam? Bij Fun Forest kun je klimmen, suppen, of 
op expeditie en geniet je van een versgebakken taart met een kop 
koffie! 
 
Meer weten? Kijk op: www.funforest.nl/fun-forest-rotterdam 


