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Voordat we mensen op straat gingen interviewen en 
afspraken gingen maken voor andere belangrijke interviews 
en reportages, leerden we eerst zelf heel goed interviewen. 
We kregen heel veel tips en trucs en gingen samen 
interviewen om te oefenen en om iedereen voor te kunnen 
stellen aan u! De lezer van onze krant. Zo maakten wij een 
pagina vol met nieuwsgierige journalisten! 

Rotterdam Centrum
Daarna was het tijd om de wijk in te gaan! Wij vinden onze 
wijk heel leuk want er is altijd veel te doen en te zien! 
Maar wat vinden alle andere mensen er eigenlijk van? Dat 
wilden wij heel graag weten en dus gingen we naar het 
Heemraadspark om voorbijgangers te interviewen! Wat 
vindt u van deze wijk en wat kan beter? vroegen we niets 
vermoedende voorbijgangers! Op school legden we deze 
vragen ook onze juffen voor, en een van ons ging zelfs naar 
Rotterdam Centrum om daar te interviewen...!

Omdat wij zo nieuwsgierig zijn naar wat iedereen van onze 
wijk vindt, denken wij dat jullie vast ook heel benieuwd zijn 
naar wat onze mening is over onze wijk? Daarom hebben wij 
schilderijen gemaakt van onze lievelingsplekken! We maakten 
eerst schetsen, toen tekeningen en daarna kleurrijke doeken. 
Zo konden we samen met onze lievelingsplek op de foto!

Resideren in Het Wijkpaleis
En wist u dat wij ook een paleis in onze wijk hebben? En niet 
zo maar een paleis, maar een Wijkpaleis! We waren er wel 
eens geweest, ook omdat sommigen van ons er op de derde 
verdieping op school zitten. Maar nu kregen we de kans om 
overal rond te kijken én om een van de initiatiefnemers, 
Floris van Gennep, alles, maar dan ook echt alles te vragen! 

Het werd een hele mooie en interessante reportage en we 
kregen zin om nog veel vaker te resideren in Het Wijkpaleis!

Aangezien onze redactie dit keer in Thuis in West zat, wilden 
we ook heel graag een reportage maken over deze plek waar 
wij zelf ook heel wat uurtjes doorbrengen. Wat is er eigenlijk 
allemaal te doen, hoe is Thuis in West ontstaan en waarom 
heet het eigenlijk Thuis in West? Deze vragen, en natuurlijk 
nog veel, veel meer, vroegen wij aan teamleider Marc de 
Gooijer. Het werd een uitgebreid interview en we kwamen 
zelfs achter een van zijn grootste geheimen!

Hersenkraker
Een knap lastige wijkpuzzel kan natuurlijk niet ontbreken 
in onze kinderkrant. We bedachten heel veel woorden 
over onze wijk en verstopten ze zo goed mogelijk in een 
woordzoeker. We vragen ons af of iemand deze hersenkraker 
ook echt kan oplossen, maar als het u lukt dan feliciteren wij 
u bij deze alvast van harte! Echt een knappe prestatie! En we 
wensen iedereen natuurlijk heel veel leesplezier!

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 voltallige redactie op bezoek in Het Wijkpaleis voor een interview!

Daar is ie dan! De zesde editie van Het Nieuwe Rotterdammertje. En dit keer helemaal gemaakt door een redactie met nieuwsgierige journalisten vanuit Rotterdam West! Vanuit 
Thuis in West hebben wij namelijk keihard gewerkt aan deze mooie kinderkrant! Wij zijn kinderen die in de wijk Middelland wonen en vaak op bezoek gaan in Thuis in West om 
mee te doen aan alle activiteiten die hier worden georganiseerd! 

Een spectaculaire krant over onze wijk!
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Aan deze krant werkten verder mee: Leilana, Alara, Nina, Mosab, Sandra 
(projectmedewerker), Zo Alfeqar Mohammad www.zconcept.nl  (grafisch ontwerp) 
en Bart van Zessen (workshopdocent).

Wij zijn de nieuwsgierige journalisten!

Hoi! Ik ben Fiona en ik ben 10 jaar. Ik woon in Rotterdam en 
ben geboren in Nederland. Ik hou van binnen een boek lezen 
en van buiten spelen. Mijn lievelingseten is lasagne en mijn 
lievelingskleuren zijn lichtroze en lichtblauw. Mijn favoriete 
sport is turnen en mijn favoriete spel is kwartet en mijn 
lievelingsdier is een puppy en mijn afkomst is Eritrees.

Ik ga Hiab interviewen. Zij is 8 jaar en haar hobby’s zijn piano 
spelen en zwemmen. Ik vraag haar wie er in haar familie zitten. 
“Mijn moeder en mijn broer”, zegt zij. Haar lievelingseten 
is kip en haar lievelingskleur is de regenboog! Later wil zij 
wetenschapper worden met technische dingen.

Aya is 10 jaar en ze woont in Rotterdam. Ze houdt van tekenen 
en basketballen. Als ze tekent dan concentreert ze zich op een 
ding en als ze basketbalt dan is ze sportief bezig want het is 
goed om te bewegen. Ze houdt van spelling omdat ze schrijven 
leuk vindt. Ze wil later dokter worden om andere mensen te 
helpen. Haar lievelingseten is pizza met shoarma en ze houdt 
van roze en haar lievelingsdier is een flamingo.

Dit is Aloni en hij is 11 jaar en hij wil later wetenschapper 
worden. Ik vraag hem of hij huisdieren heeft of had. “Ja”, zegt 
hij. “Twee vissen: Belobi en Aloni junior.” Aloni is hele goede 
vrienden met Kasper.

Zijn naam is Kasper en hij houdt van slapen. Zijn lievelingseten 
is al het snoep en macaroni. Hij is 11 jaar en hij is een goede 
vriend van Aloni.

Dit is juf Sandra, ze is 28 jaar. Ze is heel blij dat ze in Rotterdam 
woont. Ze houdt van de drukte en woont in een drukke straat 
met uitzicht op de Erasmusbrug. Ze wil dat er minder afval 
is op straat, meer parkeerplekken en lagere prijzen voor 
boodschappen!

Sadé is 9 jaar en zij vindt tekenen heel leuk. Ze houdt van zingen 
en wordt vrolijk van zielige liedjes, zoals Lovely die ze zelf ook 
zingt. Ze weet nog niet wat ze later wil worden, maar misschien 
wel zangeres. Haar lievelingseten is pizza Margherita met heel 
veel kaas en als ze burgemeester zou zijn zou ze boetes uitdelen 
aan iedereen die plastic niet in de prullenbak gooit.

Haar naam is Ecrin en ze is 8 jaar. Ik vraag haar wat ze van 
Rotterdam vindt en ze zegt: “Normaal.” Ze heeft het naar haar zin 
in deze wijk. Ze woont niet ver van haar familie. Haar hobby is 
armbandjes maken en ze houdt ook van tekenen. Ze heeft geen 
werk, maar wel drie diploma’s: A, B en C voor zwemmen! Later wil 
ze dokter worden.

Dit is de 10-jarige Alara. Op school vindt zij wereldoriëntatie het 
leukst om te doen. Thuis tekent ze heel graag. Ook sporten doet 
ze met plezier: ze zit op Wing Chun (een vorm van Kung Fu) en op 
zwemmen. Alara heeft twee jongere zusjes, maar vindt het niet 
altijd leuk om de oudste te zijn. Later wil zij graag juf worden en 
ze zou het liefst verhuizen naar Maassluis.

Emran is 6 jaar en hij houdt het meest van voetballen en rekenen. 
Hij wil later brandweer worden en piloot. Hij vindt het super om 
leuke en spannende dingen te doen. Hij wil beroemd worden 
en zijn geld dan geven aan mensen om hen te helpen. Zijn 
lievelingseten is friet met ketchup en pizza pepperoni.

Voordat we mensen op straat gingen interviewen en afspraken gingen maken voor andere belangrijke interviews en reportages, leerden we eerst zelf heel goed interviewen. 
We kregen heel veel tips en trucs en gingen samen interviewen om te oefenen en om iedereen voor te kunnen stellen aan u! De lezer van onze krant. Dit zijn de nieuwsgierige 
journalisten van Het Nieuwe Rotterdammertje 6!

Dit is Adam en hij is 9 jaar. Hij woont in Rotterdam en hij 
vindt dat hij in de leukste wijk van Rotterdam woont. Zijn 
favoriete kleur is wit en zijn afkomst is Marokkaans. Hij heeft 
heel veel hobby’s: voetballen, gamen en slapen. En hij wil later 
profvoetballer worden!

Isabel is 11 jaar en ze houdt van tekenen en van bakken. Ze 
maakt koekjes en taarten. Haar lievelingseten is pasta pesto! En 
haar lievelingskleur is roze. Ze heeft een familie en later wil zij 
kunstenaar worden.

Dit is Jihaan, zij is 8 jaar en zij woont in Rotterdam. Ze houdt 
van tekenen en voetballen. Van tekenen omdat er dan iets in je 
hoofd komt en dat kun je dan op papier zetten en van voetballen 
om lekker sportief te zijn. Later wil zij dokter worden om andere 
mensen te helpen die ziek zijn of medicijnen willen. Haar 
lievelingseten is pasta die haar moeder maakt met crème, een 
soort kaasslagroom.

Voor u ligt de zesde editie van Het Nieuwe Rotterdammertje! De 
workshop journalistiek, waarvan deze uitgave het resultaat is, 
vormt onderdeel van de vele activiteiten die binnen het programma 
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 17 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:
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Onze lievelingsplekken in de wijk goed in beeld!
Een foto- en schilderijreportage!

We zijn heel nieuwsgierig naar wat iedereen van onze wijk vindt. Dus daarom denken wij dat jullie vast ook heel benieuwd zijn naar wat wij van onze wijk vinden? 
Daarom hebben wij schilderijen gemaakt van onze lievelingsplekken! Zo konden we samen met onze lievelingsplek op de foto!

Adam: Ik heb heel veel 
lievelingsplekken in heel Rotterdam, 
maar als ik ergens avontuurlijk kan 
spelen vind ik dat het leukst!

Alara: Mijn lievelingsplek is het park 
omdat daar heel veel mooie bomen 
zijn, maar de bomen op mijn schilderij 
zijn fantasiebomen!

Aloni: Mijn lievelingsplek is iedere 
speeltuin met goede klimrekken en 
een glijbaan :)

Hiab: Mijn lievelingsplek is de 
apotheek want ik vind het altijd 
interessant om daar te komen en te 
kijken hoe de mensen werken!

Ecrin: Mijn lievelingsplek is de 
schommel en helemaal als ik dan ook 
nog naar een mooi regenboog kan 
kijken!

Jihaan: Mijn lievelingsplek is overal 
waar veel natuur is met bomen en 
gras. Vooral als de zon schijnt en het 
ook regent want dan komt er een 
regenboog!

Fiona: Mijn lievelingsplek was de brug 
in het Brancopark want daar kon je 
heel goed spelen, maar de brug is nu 
weg…

Kasper: Mijn lievelingsplek is de 
tram/bushalte want vanaf daar is 
alles dichtbij!

Sadé: Ik hou van alle plekken waar 
mooie bloemen groeien!

Emran: Ik hou van plekken waar je 
kunt voetballen en hoogspringen. 
Maar toen mijn schilderij klaar was 
heb ik hem omgedraaid omdat het op 
een gezicht lijkt!

Isabel: Mijn 
lievelingsplek is het 
park vooral als er heel 
veel paddenstoelen 
staan! Jééééé!
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Straatinterviews

Wat vindt u van de wijk en wat kan beter?
Wij vinden onze wijk heel leuk want er is altijd veel te doen en te zien! Maar wat vinden alle andere mensen er eigenlijk van? Dat wilde wij heel graag weten en dus gingen we 
naar het Heemraadspark om voorbijgangers te interviewen! Wat vindt u van deze wijk en wat kan beter? vroegen we niets vermoedende voorbijgangers!

Meer parken en 
speeltuinen
 
Johan is 25 jaar en hij is docent op een middelbare 
school. Hij geeft daar de vakken economie en 
wiskunde. Hij vindt deze wijk een hele mooie 
wijk. Hij zou wel meer van dit soort plekken willen 
hebben (we staan langs de Heemraadssingel in het 
Heemraadspark). Meer parken en speeltuinen, zegt 
hij.

Hondenpoep opruimen
 
Wieneke is 47 jaar en zij vertelt ons dat zij 
wandelmoeder is en zetzet… ah zzp’er. Ze woont zelf 
in de Beatricestraat. Ze vindt dit een hele fijne wijk. 
“Het voelt als mijn thuis”, zegt ze. “Wat beter kan in 
deze wijk is dat ze er de honden wat minder laten 
poepen of dat ze de hondenpoep opruimen.”

Er is al heel veel 
veranderd!
 
Annemiek is 50 jaar en zij is ontwerper. Zij heeft een 
dochter van 15 jaar. Ze woont al sinds 2001 in de 
wijk, dus al 21 jaar!!! Ze heeft zelf een hondje, een 
teckel, die ze nu uitlaat. Hij is 3 jaar. Ze vindt het een 
fijne wijk met veel groen en aardige mensen. “Er is 
al heel veranderd”, zegt ze. “Er is nu minder overlast 
van drugsgebruik en er is minder afval op straat.”

Lekker dicht bij het 
centrum
 
Een meneer is zijn witte hondje aan het uitlaten. 
We vinden zijn hondje heel leuk en vergeten bijna 
dat we vandaag aan het werk zijn als journalisten. 
“Mijn naam is Aristoteles en ik kom uit Griekenland, 
maar ik woon al sinds 2012 in Rotterdam, in deze 
buurt. Ik ben ingenieur.” We komen te weten dat 
zijn hondje 2 jaar is. Aristoteles heeft het druk, we 
bedoelen op dit moment. Het hondje draait om hem 
heen, Aristoteles doet zijn best om geen knopen in 
de hondenlijn te krijgen, moet ondertussen ook nog 
twee keer zijn telefoon opnemen, maar vindt toch 
ook nog tijd voor antwoorden op onze vragen! “Het is 

een leuke wijk en dit is echt een mooi park. En lekker 
dicht bij het centrum. Wat beter kan? Wat minder 
afval op straat!”

Het is wel duur 
geworden
 
Tina is 47 jaar en zij woont al twintig jaar in 
Rotterdam. Ze spreekt heel veel talen: Farsi (dat 
spreken ze in Iran), Nederlands, Engels en een 
beetje Turks. Ze vindt het een leuke wijk, maar 
er is ook wel veel veranderd, zegt ze. “Het is veel 
duurder geworden, dus lang niet iedereen kan hier 
nu nog komen wonen.” Ook zou ze wel wat meer 
vriendelijkheid willen zien tussen de mensen.

Een beetje gevaarlijk
 
Yuri wandelt snel door het park met zijn rugtas. Hij 
heeft wel even tijd voor onze vragen. Hij is 13 jaar en 
hij houdt van basketbal. Hij vindt het een leuke wijk, 
maar het is ook wel een beetje gevaarlijk, vertelt hij. 
“Er zijn te veel incidenten met messen”, zegt hij. “Er 
zou meer controle moeten komen van tassen.”

Het is hier heel druk!
 
Pien (26) en Janou (27) studeren Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Rechten. ‘Zijn jullie zussen?’ willen 
wij meteen weten. “Nee, wij zijn huisgenoten en 
we wonen op de Burg. Meineszlaan.” Ze komen uit 
Limburg. “Dat kun je wel horen zeker?” vragen ze. 
Ze wonen vijf jaar in de wijk en ze vinden het hier 
heel leuk. “Het is heel toegankelijk, een fijne wijk met 
veel groen, lekker levendig en veel diversiteit van 
mensen.” Wat er beter kan? “Het verkeer, het is hier 
heel druk. Vooral de Vierambachtstraat. Dat mag wel 
wat minder!”

Meer voetbalvelden 
graag
 
Mose (12) en Sam (12) zijn aan het overschieten op 
het grasveld. Ze zijn zo druk aan het voetballen dat 
ze eerst bijna niet merken dat ze al geïnterviewd 
worden. Uiteindelijk stoppen ze met voetballen om 
ons te woord te staan. “Het is een gezellige wijk”, 
zeggen ze. “Maar soms ook wel gevaarlijk want 
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niet zo lang geleden werd hier nog geschoten. Maar er 
zijn ook veel aardige mensen.” Wat er beter kan? “Meer 
voetbalvelden”, zeggen ze. “Een echt veld met mooie 
doeltjes.”

Ja, meer veiligheid
 
Fatima is moeder van drie kinderen en ze is getrouwd. 
Ik vraag haar wat zij van onze wijk vindt. “Een leuke en 
gezellige wijk”, zegt zij. Wat kan nog beter worden in de 
wijk? wil ik weten. “Het kan nog wel veiliger worden. Ja, 
meer veiligheid.”

Ik ben blij dat ik hier 
woon en werk
 
Ecrin heeft op het schoolplein de juf geïnterviewd en dit 
heeft zij haar allemaal verteld: “Ik ben Jerney en ik ben juf 
van groep 5-6 op de Mariabasisschool. Ik ben moeder, ik 
heb drie dochters en een hele leuke man. Ik ben heel erg 
blij dat ik in deze wijk woon, ik vind de wijk superleuk. Ik 
ben ook heel blij dat ik ook werk in deze wijk want zo leer 
ik heel veel mensen kennen. Als de kinderen straks groot 
en al van school af zijn dan kan ik jullie nog steeds zien en 
dan kom ik jullie tegen en dan kunnen we lekker zwaaien. 
Wat ik ietsje minder leuk vind aan de wijk is dat alle huizen 
zo duur zijn geworden. Want ik heb een klein huis en ik wil 
graag iets groter wonen en dan zou ik misschien uit de wijk 

moeten en dat wil ik niet. Dus ik blijf gewoon.” Ik vraag haar 
of ze in een ander land zou willen wonen? “Ik zou het liefst 
gewoon in Nederland blijven wonen want we hebben hier 
goede zorg en onderwijs, je kan hier heel gelukkig zijn en je 
mag zijn wie je bent. En dat vind ik heel fijn. Als ik dan naar 
een ander land zou gaan, zou ik gaan naar een plek waar 
het lekker warm is en het nooit winter wordt.”

Heel veel verschillende 
mensen
 
Adam was ook in het centrum van Rotterdam actief 
als journalist. Voor Rotterdam Centraal ging hij aan de 
slag met zijn interview. Kunt u iets over uzelf vertellen, 
vroeg hij een voorbijganger. “Ik ben Antonie. Ik ben 
23 jaar en ik werk hier in dat hoge gebouw bij Social 
Impact Fonds Rotterdam. Ik voetbal bij SV Charlois in 
Rotterdam Zuid.” Want vindt u van deze wijk, vraag ik 
hem. “Van deze wijk, van Rotterdam Centrum?” Eh ja! “Ik 
vind Rotterdam Centrum mooi, een hele mooie wijk.” 
Waarom vindt u het mooi? vraag ik goed door als een echte 
nieuwsgierige journalist! “Ik vind het mooi omdat er heel 
veel verschillende mensen zijn, ik vind de gebouwen mooi. 
Ik vind dat gebouw mooi en dat gebouw vind ik ook mooi, 
ik vind het station mooi en ik vind dat er heel veel leuke 
dingen te doen zijn. Ik vind dat je overal lekker kan eten. 
Ik vind het een hele leuke wijk.” Wat kan beter? “Ik zou het 
heel leuk vinden en fijn als er minder auto’s zouden zijn 
in Rotterdam.” Nee ik bedoel in deze wijk. “Ja in deze wijk, 
dus minder auto’s toestaan zodat in heel dit gebied alleen 

nog maar mensen mogen wandelen en fietsen.” Gaat u ook 
wel eens bij die gebouwen naar binnen? “Ja ik werk in dat 
gebouw, dus daar ga ik heel vaak naar binnen.”

Minder verkeer en meer 
groen!
 
Alara heeft juf Ince geïnterviewd en dit is wat ze allemaal 
te weten is gekomen! “Ik ben juf Ince, woon in Rotterdam, 
in Blijdorp. Ik sta voor de klas op de Mariabasisschool voor 
groep 5-6 bij jou en voor groep 8. Ik woon nu vijf jaar in 
Rotterdam. Eerst heb ik op de Nieuwe Binnenweg gewoond 
en nu in Blijdorp dus dat zijn wel twee verschillende 
wijken. Maar ik ben niet geboren in Rotterdam, maar in 
Papendrecht. Wat ik wil veranderen in de wijk? Wat ik merk 
is dat het verkeer voor heel veel onrust zorgt, dus auto’s, 
files en stoplichten. Die zorgen voor chaos en onrust. Dus 
ik zou wel willen dat er wat minder auto’s in de stad rijden. 
En het zou heel fijn zijn als er nog meer groen komt, meer 
parken, dat je je echt wat meer in de natuur voelt. Wat 
mijn droom is? Mijn doel in de wereld is dat ik probeer te 
kijken wat ik in mijn omgeving kan doen voor de mensen 
die daar wonen, dus hoe ik anderen mensen kan helpen, 
mijn familie en vrienden blij kan maken, maar ik probeer 
ook wat verder te kijken, naar hoe ik ervoor kan zorgen dat 
ik de wereld ook ietsje beter kan maken, bijvoorbeeld door 
wat minder vlees te eten. We zijn niet vegetarisch, maar 
proberen wel een aantal keer in de week vegetarisch te 
eten, door niet de auto te pakken als dat niet nodig is en 
minder plastic te gebruiken.”
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Kunt u iets over uzelf vertellen? En 
over uw huisdieren, diploma’s en 
lievelingskleur.
Ik ben Floris van Gennep, ik ben 57 jaar. 
Ik heb vissen thuis in een aquarium. Ik 
heb twee kinderen, een dochter van 19 
jaar en een zoon van 9 jaar, die zit nog op 
de basisschool. En ik heb ook een vrouw, 
ik ben getrouwd en ik heb een diploma 
van de middelbare school en van de 
studie bouwkunde in Delft en daar leer je 
om architect te worden, ik teken wat de 
bouwers gaan bouwen, zoals huizen en 
gebouwen. En hier binnen Het Wijkpaleis 
ben ik ook de architect. Mijn lievelingskleur 
is paarsig. 

En wat is uw favoriete restaurant in de 
wijk?
Natuurlijk hier in Het Wijkpaleis. Hier 
wordt zeven keer per week gekookt dus 
hier eet ik het meest. En wij eten thuis 
ook vaak Turkse pizza, van Kaya op de 
Middellandstraat.  

Wat is eigenlijk precies Het Wijkpaleis?
Heel veel dingen tegelijk! Jullie weten 
allemaal dat op de bovenste verdieping 
de Mariaschool zit. Dan hebben we twee 
verdiepingen met allemaal creatieve 
bedrijfjes. Die maken bijvoorbeeld 
keramiek: potten, borden en kopjes, of iets 
met textiel, constructie of kunst. Er is ook 
een gitaarleraar. En hier beneden is het een 
buurthuis met een hele grote tuin. 

Wat is de bedoeling van Het Wijkpaleis?
In Rotterdam West wonen heel veel 
verschillende mensen en die hebben 
allemaal hele goede kwaliteiten en die 
willen wij bij elkaar brengen. Sommige 
mensen hebben vragen, willen iets leren of 
hebben hulp nodig, en die willen we samen 
brengen met anderen die heel veel dingen 
weten of anderen kunnen helpen.  

Hoe lang bestaat Het Wijkpaleis?
Het Wijkpaleis bestaat sinds 2014, maar 
eigenlijk was er daarvoor ook al een kioskje 
in het park waar mensen terecht konden 
en dat was al vanaf 2008. 

Hoe lang woont en werkt u hier al?
Ik woon hier vanaf 1993, dus al bijna 
dertig jaar. En hier in Het 
Wijkpaleis werk ik vanaf 
2014 dus dat is acht jaar. 

Waarom heeft u 
Het Wijkpaleis 
bedacht?
Nou we bedachten 
het met een hele 
groep mensen, met 
vijftien mensen bij 
elkaar, omdat er 
geen buurthuis meer 
was in Middelland. Het 
buurthuis van de gemeente 
was gesloten dus toen gingen 
bewoners zelf plekken organiseren, 
zoals Thuis in West, Het Wijkpaleis, de 
Spoortuin, het Buurtatelier. Daar konden 
de mensen elkaar weer ontmoeten.  

Waarom is er zo veel creativiteit in Het 
Wijkpaleis?
We zoeken heel veel mensen die creatief 

zijn omdat we het leuk vinden om met 
elkaar dingen te maken. We noemen Het 
Wijkpaleis ‘de plek om het te maken’. Dus 
we maken eten, of kleding, of iets van hout. 
En op die manier ontmoeten we elkaar, 
gaan we met elkaar praten en leren we 
elkaar kennen. Dat is vanaf het begin zo 
geweest. 

Wat doet u zelf allemaal in Het 
Wijkpaleis?
Ik help met de organisatie van hoe alles 
hier loopt. Maar ik ben ook architect en 
timmerman die klusjes doet. Of gewoon de 
tafels verzetten, dus heel veel verschillende 
dingen. 

Wat is uw lievelingseten in Het 
Wijkpaleis?
Ik denk wel de barra’s van Fatma. Kijk, 
Fatma staat nu te koken en ze maakt hele 
lekkere barra’s. Dat is Surinaams eten, een 
soort van koeken. 

Wat vindt u leuk aan het werk in 
Het Wijkpaleis?

Het is heel afwisselend 
omdat je heel veel 

verschillende mensen 
ontmoet. Dus nu leer 
ik jullie allemaal weer 
kennen, dus dat vind 
ik ook leuk. En het 
allerleukste hier is dat 
er allemaal mensen 
dingen aan het doen en 

maken zijn. Jullie maken 
een krant, daar zijn ze aan 

het schaken, daar wordt 
gekookt, daar achter zijn ze 

huiswerk aan het maken, daar 
zijn ze met textiel bezig. Nou daar word ik 
helemaal blij van! 

Wat kan beter in Het Wijkpaleis?
Er kunnen nog meer mensen komen zodat 
we nog meer mensen kunnen helpen. 

Wat kan beter in de wijk?
Sommige mensen hebben het nog heel 
moeilijk. We kunnen die mensen helpen 
zodat ze het wat makkelijker hebben.  

Wat kan beter in de wereld?
Ik maak me wel een beetje zorgen om de 
natuur en om alle dieren. In de wereld kan 
het een stuk beter. Hier in de wijk mogen 
we ook wel wat meer groen, natuur en 
dieren hebben trouwens. 

Wat kunnen wij kinderen doen in Het 
Wijkpaleis?
Kinderen kunnen hier in het weekend 
plaatjes kleuren en soms wordt er ook 
tekenles gegeven. We organiseren ook 
van alles samen met de Mariaschool. Dan 
kunnen de kinderen leren over beroepen in 
de bouw, of ze gaan dingen maken met de 
makers boven. 

Wat wilt u nog veranderen aan Het 
Wijkpaleis?
We willen nog zonnepanelen op het dak 
leggen om ook zelf elektriciteit te maken 
en we willen nog heel graag de voorgevel 
aan de straat laten begroeien met allemaal 
planten zodat we een groene gevel krijgen. 

Waarom heet het eigenlijk Het 
Wijkpaleis?
Omdat het voor de wijk is en omdat we iets 
heel bijzonders wilden maken. We wilden 
niet gewoon een huis voor de wijk hebben, 
maar iets waar iedereen heel blij van wordt 
en daarom hebben we het een paleis 
genoemd. 

Wie zijn deze mensen op de foto’s? 
Het zijn mensen die bij de Pauluskerk 
komen, die vaak geen huis hebben. Er zijn 
foto’s van hen gemaakt op plekken die zij 
zelf heel leuk vinden. Er is ook een boekje 
met daarin de verhalen van de mensen op 
de foto.

Onze indrukken
Het meest interessant was waarom Het 
Wijkpaleis was gemaakt. Het is zeg maar 
een soort van buurthuis. (Aloni)

De rondleiding was heel interessant. Dat 
een mevrouw potten maakte en nog meer 
servies en een mevrouw maakte kunst. 
(Kasper)

Het was heel erg gezellig. En ik vond het 
heel mooi dat ze vertelden waarvoor Het 
Wijkpaleis was en dat was voor mensen om 
leuke dingen te organiseren en dat vond ik 
er mooi aan dat ze zoveel dingen hebben 
en dat ze een wijkpaleis voor andere 
mensen hebben gemaakt en dat ze zoveel 
kunstwerken hebben. (Alara)

Er waren allemaal verschillende mensen 
die hun eigen dingen deden. Schaken, een 
vrouw die dingen breit, er waren piano’s en 
er was gitaarles en een kok. (Jihaan).

Dat Floris een goudvis heeft. (Emran)

Ik vond het best gezellig. (Ecrin)

Wist u dat wij ook een paleis in onze wijk hebben? En niet zo maar een paleis, maar een Wijkpaleis! We waren er wel eens geweest, ook omdat sommigen van ons er op de derde 
verdieping op school zitten. Maar nu kregen we kans om overal rond te kijken én om een van de initiatiefnemers, Floris van Gennep, alles, maar dan ook echt alles te vragen! Dit is 
onze reportage!

Een paleis in onze wijk? Tijd voor een reportage!

‘We wilden iets bijzonders, daarom 
maakten wij een Wijkpaleis’
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Dat er ook dingen voor kinderen zijn, dus 
dat je daar in de ochtend tekenles kan 
krijgen en gitaarles. (Isabel)

Ik vond het wel mooi dat ook arme mensen 
op de foto’s stonden en dat er een boekje 
van is gemaakt en ze organiseren hele 
leuke kinderactiviteiten. (Alara)

Het was mooi dat iedereen zijn eigen ding 
mocht doen. Dat je daar vrij mocht zijn. Dat 
ze er koken en zelf textiel maken en dat er 
spellen zijn. (Fiona)

Het enige wat ik me nog kan herinneren is 
dat het is gemaakt omdat er geen buurthuis 
meer was. (Sadé)

Ik vind het heel mooi, die potten. En 
een mevrouw ging ook vertellen over de 
drukpers waarmee zij werkt. (Aya)

Ik vind het heel interessant dat er allemaal 
grote foto’s waren en dat er een boekje was 
over de mensen die er op staan. (Adam)

De drukpers was heel mooi en wat die 
mevrouw ermee maakte. (Hiab)

We denken dat het een plek is waar we zelf 
ook vaker naartoe kunnen gaan! (Iedereen)

N D I E R E N L A N D J E

I N T E R V I E W E N D N

U T S A M O R U E S M I E

T P E I V T S D P A K I L

L E W S E O D O R IJ O G L

E O T M T L O I L U I T O

E P R U O R A R V L K H B

P N A N T S A P L E Z U E

S E M U C A K E K O R I I

K D I H V D Z E E IJ P S L

U N O E I E W IJ E K W I O

E O G R G I D N E V E L G

L H K D N A L L E D D I M

Een wijkpuzzel en een raadsel!
We hebben heel veel woorden over onze wijk bedacht en hebben deze zo goed mogelijk verstopt in deze wijkpuzzel! Het is echt een hersenkraker geworden dus we wensen jullie 
heel veel succes met deze super grote uitdaging! We zouden het echt knap vinden als u de oplossing straks weet en feliciteren u alvast van harte met uw mooie prestatie!

AUTOS - DIERENLANDJE - DIRK - DIVERS 
- DRUK - EUROMAST - GEVAARLIJK - 
GEZELLIG - HONDENPOEP - INTERVIEWEN 
- LEUK - LEVENDIG - MARIASCHOOL - 
MIDDELLAND - MOSKEE - OLIEBOLLEN - 
SPEELTUIN - SPOORTUIN - THUIS - TRAM 
- VOORLOPIG - WEST - WIJKPALEIS

ONZE WIJKPUZZEL!
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Interview met Marc van Thuis in West

‘We wilden een plek in de wijk 
waar iedereen kan thuiskomen!’
Onze redactie zat dit keer in Thuis in West! Daarom wilden we ook heel graag een reportage maken over deze plek waar wij zelf ook heel wat uurtjes doorbrengen. Wat is er 
eigenlijk allemaal te doen, waarom is Thuis in West ontstaan en waarom heet het eigenlijk Thuis in West? Deze vragen, en natuurlijk nog veel meer, vroegen wij aan teamleider 
Marc die ons ook nog enkele geheimen vertelde! Dit is ons interview!

Kunt u zichzelf even introduceren?
Ik ben Marc de Gooijer. Ik woon ook hier 
in de wijk. In ben getrouwd met Ruth die 
jullie kennen als juf Ruth. En wij hebben 
zes kinderen samen. Matthias (21), Thomas 
(19), Nathan (17), Nienke (15), Sanne (13) 
en Noah (7). We zijn al zo’n vijf jaar actief bij 
Thuis in West. Ik ben teamleider hier en ik 
doe veel kinder- en jongerenwerk.

Waarom heet Thuis in West zo?
Dat is een goede vraag. We zijn hier in 
West, in Rotterdam West en we willen 
eigenlijk dat iedereen zich thuis voelt. 
Soms is het wel eens zo in het leven van 
kinderen, jongeren of ouderen dat mensen 
zeggen van: ik voel me niet zo lekker, of ik 
ben eenzaam, of ik kom er even niet uit. 
Dan is dit een plek waar deze mensen even 
naartoe kunnen, voor gezelligheid en om 
hun verhaal te doen. ‘Iedereen mag hier 
thuiskomen’ staat bij de deur. 

Wat vindt u van Thuis in West?
Een hele mooie organisatie om te werken 
omdat we alles met de wijk doen. Er 
komen hier kinderen, jongeren, vaders 
en moeders, ouderen. En iedereen heeft 
weer een andere afkomst. Marokkaans, 
Kaapverdiaans, Turks, Nederlands, 
Surinaams, zo veel verschillende mensen 
en geloven, dat is het mooie van Thuis in 
West. We kunnen zoveel van elkaar leren. 
Soms is het ook wel spannend, want de 
een vindt dit en de ander vindt dat. Maar 
om het daar met elkaar over te hebben 
is heel belangrijk, bijvoorbeeld tijdens de 
buurtmaaltijd waarbij iedere keer iemand 
anders uit de buurt kookt en een gerecht 
uit de eigen cultuur maakt. De ene week is 
het roti, de andere week tjap tjoy. Dan weer 
aardappels met een gehaktbal. Hoe leuk wil 
je het hebben?

Waarom is Thuis in West belangrijk voor 
u?
Ook voor mij is het een plek waar ik mezelf 
kan zijn. Jullie kennen mij als meester Marc, 
altijd vrolijk, soms wel eens streng, maar 
ik heb ook wel eens momenten dat ik me 
verdrietig voel of teleurgesteld ben. Dan 
zijn hier altijd wel mensen bij wie ik terecht 

kan. Met elkaar maken wij Thuis in West. En 
ik vind het mooi om met jullie en jongeren 
te werken.

Wat is uw grootste geheim?
Mijn pincode! Ik heb vroeger het geld dat ik 
wekelijks kreeg voor het zendingsbusje op 
mijn basisschool aan winegums besteed. 
Dat geld was eigenlijk voor arme gezinnen 
ergens in de wereld. Na een tijdje ging de 
eigenaar van de snoepwinkel verhaal halen 
bij mijn vader!

Heeft u een leuke jeugd gehad en 
waarom?
Ja ik heb een hele fijne jeugd gehad in 
Moerkapelle, dat is bij de Rottemeren. Een 
klein dorpje van drieduizend inwoners, 
iedereen kent en controleert elkaar. Ik 
had een vader en moeder die mij samen 
hebben opgevoed en daar ben ik heel 
blij mee, want dat is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Vroeger was ik heel 
verlegen en dat was niet altijd makkelijk, 
maar ik had wel een fijne tijd.

Wie heeft Thuis in West bedacht en 
waarom?
Er was hier verderop een kerk en die ging 
sluiten en werd verkocht. Met het geld 
wilde men iets teruggeven aan de wijk. Zo 
werd een buurthuisje, een kleine huiskamer 
gemaakt. Echt iets voor de buurt. Bram 
Dingemanse runde dit de eerste vijf jaar, 
hij heeft het opgestart. En nu zijn we een 
sociale organisatie voor alle mensen. 
Sommige mensen doen al heel lang mee, 
zoals juf Sheila, en Elma geeft ook al jaren 
taalles. Al snel werd het gebouw te klein en 
gingen we ook gezinnen in armoede helpen 
met goed eten en kleding.

Heeft u een huisdier?
Nee ik heb geen huisdier. Wij wonen op een 
bovenverdieping en dat is niks voor een 
hond. En eigenlijk ben ik ook niet echt een 
honden- of kattenmens.

Wat zijn voor- en nadelen van Thuis in 
West en de wijk?
De mensen zeggen vaak: ik voel me er 
thuis. Mensen zijn soms eenzaam en 
kunnen elkaar hier ontmoeten. Zo maken 

we echt het verschil, ook voor kinderen 
en jongeren. Een nadeel is dat mensen 
best veel zorgen en noden hebben en die 
kunnen wij niet altijd allemaal oplossen. 
Dat is wel eens moeilijk. Je bent nooit klaar. 
En het is soms best druk. 
De wijk wordt steeds mooier omdat 
mensen samenwerken. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld een noodfonds opgericht 
waar mensen die wat over hebben geld 
kunnen storten om armoede in de wijk te 
bestrijden. Het nadeel is dat er criminaliteit 
is. Soms zelfs schiet- en steekpartijen. 
Dat gebeurt ook in deze wijk. En er is 
drugsgebruik.

Wat wilt u bereiken met Thuis in West?
Dat mensen in de wijk elkaar gaan zien, 
elkaar helpen en mee gaan doen. Heel 
de wijk schittert, dat willen we bereiken, 
dat iedere persoon eigenlijk tot zijn recht 
komt, een ster wordt, gaat stralen. Dat 
doen we met de zes sterrenpunten, de 
V’s: mensen Vinden, mensen Verbinden, 
Vertrouwen geven en krijgen, elkaar 
Versterken (ik kan bijvoorbeeld niet klussen 
en heb daar anderen heel hard bij nodig), 
Verdiepen (nadenken over het leven en 
talent ontwikkelen) en Vermenigvuldigen 
(dat iedereen mee gaat doen). Zo willen wij 
bereiken dat heel de wijk schittert!

Wat kun je allemaal doen in Thuis in 
West?
Wil je echt alles weten? Er is 
huiswerkbegeleiding, een kinderclub 
om te spelen en knutselen, we hebben 
ook kinderfeesten. Voor jongeren 
hebben we een inloopspreekuur. We 
helpen met formulieren, geven taalles, 
computerles. Er zijn meidenclubs, 
jongensclubs, tafeltennissen, poolen, de 
buurtmaaltijd, ouderenbijeenkomsten, 
vrouwenochtenden, mannenavonden, bak- 
en kookclubs! En we doen ook aanbelacties. 
Dan gaan we op bezoek bij mensen in 
de wijk om te vragen of ze nog iets nodig 
hebben of we vragen of ze iets voor ons 
kunnen doen. We doen heel veel!

Wat is uw lievelingscafé of restaurant in 
de wijk?
Het Syrisch restaurant hier in de buurt of 

Tadim op de Nieuwe Binnenweg.

Hoe lang bestaat Thuis in West?
Tien jaar. We zijn een beetje jullie leeftijd!

Wat wilde u vroeger worden?
Ik ben altijd leraar geweest, maar toen 
ik klein was wilde ik politie worden en 
brandweer. Dat vond ik stoer en leuk. 
Als politie moet je de ene keer een 
boef vangen en de andere keer een 
oud vrouwtje helpen. Dat leek me heel 
spannend en mooi. Ik heb vroeger ook bij 
de jeugdbrandweer gezeten. Mijn hart zegt: 
we moeten er voor elkaar zijn. En dat heb je 
bij de politie, maar hier ook wel een beetje.

Waarom is Thuis in West speciaal voor 
u?
Het is een warme plek waar we als mensen 
met elkaar goed samenleven.

Heeft u ook een rustplek in deze wijk?
Ik ben gelovig, dus geloof is voor mij 
heel belangrijk. Ik ga vaak naar een 
gebedsruimte op de Heemraadssingel om 
tot rust te komen. Of ik pak de fiets naar 
Schiedam of Vlaardingen om daar in het 
park of bos te lopen. Dat heb ik nodig om 
kracht uit te halen.

Heeft u een baan?
Ik werk bij Thuis in West. Voorheen was 
ik ook docent maatschappijleer, religie 
en Duits op een middelbare school, maar 
sinds dit jaar richt ik me volledig op Thuis 
in West, maar ik ben hier deels ook als 
vrijwilliger.

Hoe tellen we tot tien in het Duits?
Eins, zwei, drie, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht, neun, zehn!

Wat is uw favoriete plek in de wijk?
Thuis in West of mijn eigen huis natuurlijk! 
En ik kom ook heel graag bij Rotterdam 
United, daar voetbalt mijn zoon. Lekker 
langs het veld. Daar ontmoet je heel veel 
mensen, het is een leuke club. Iedere 
zaterdag ben ik daar, op mijn vrije dag.


