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Samen hebben wij, kinderen met een Eritrese achtergrond 
die wonen in de buurt van Het Lage Land, heel hard gewerkt 
aan deze zomerse krant. Wij zijn dan nu ook wel toe aan 
vakantie, maar zullen jullie voordat het zover is eerst nog 
even vertellen wat er allemaal in deze krant te lezen is. Gaat 
u maar lekker zitten op die strandstoel of zak maar onderuit 
in de hangmat want hier komt het!

Zwembad
We leerden de trucs van het interview en oefenden deze 
eerst door elkaar te interviewen om elkaar heel goed te 
leren kennen! Ja beste lezer zou u zichzelf ook even kunnen 
voorstellen? Zo begonnen wij op de redactie. We vroegen 
elkaar het hemd van het lijf zodat we iedereen goed aan alle 
lezers kunnen voorstellen! Aangenaam kennis te maken!

Verderop in deze krant spat onze ideale zomervakantiedag 
uit het zwembad…we bedoelen van het doek! Hoe zou een 
ideale zomervakantiedag er eigenlijk uitzien, vroegen wij 
ons af, probeerden wij ons voor te stellen, tekenden wij op 
papier en toverden wij daarna om in schitterende, kleurrijke, 
spectaculaire schilderijen!

Bergen ijs! 
Het werden echte kunstwerken die niet zouden misstaan 
in het Louvre (mocht u naar Parijs gaan) of zelfs in het 
Guggenheim (als u helemaal naar Bilbao of New York) gaat! 
Het zou van deze musea spontaan een zomerse toestand 
maken vol golvende zeeën, duikplanken, schommels en 
bergen ijs!

Omdat wij graag over de zomervakantie praten en heel 
nieuwsgierig zijn naar wat je allemaal zou kunnen doen 
in deze tijd, gingen wij de wijk in om voorbijgangers te 
interviewen. Hoi! Wij zijn de journalisten van Het Nieuwe 
Rotterdammertje! Wat gaat u doen in de zomervakantie? 
Waar gaat u heen? En hoe gaat u daar dan heen! We kregen 

de meest uiteenlopende antwoorden! De een blijft zitten op 
het bankje in de wijk en de ander gaat wel DRIE KEER! op 
vakantie!

We hoorden landen als Spanje, Suriname, Frankrijk en Italië. 
Het ging over hotels en campings, over steden bezoeken, 
talen leren en wandelingen maken of gewoon lekker naar 
het strand. De een ging familie op zoeken en op reis en de 
ander bleef juist thuis om voor de planten te zorgen van de 
buurvrouw die met vakantie ging! En iedereen had er heel 
veel zin in!

Vakantiekaart 
En stuurt u nog wel eens een ansichtkaartje of krijgt u er nog 
wel eens eentje op de deurmat? Wij sturen heel veel selfies 
en foto’s naar onze vriendjes en vriendinnetjes, maar we 
ontdekten ook hoe leuk het is om zelf een vakantiekaart te 
maken! Met ‘Groeten uit Eritrea of Suriname!’ of ‘Nou doei uit 
Parijs!’ of ‘Liefs uit Bayanpark!’.

Natuurlijk gingen we ook op zoek naar het allerbeste 
vakantie-uitje van Rotterdam, want waar waan je je nog meer 
even helemaal weg dan tussen de flamingo’s en pelikanen, 
of als je een tijger ziet luieren tijdens zijn siësta of je je lekker 
kunt vergapen aan een familie olifant die aan het picknicken 
is!?

Uitslapen 
En voor wie even lekker wil chillen hebben we nog een 
mooie uitdaging in onze krant. We bedachten ontelbaar veel 
vakantiewoorden om in een woordzoeker te verstoppen. 
Duikplank bijvoorbeeld en zon, strand, uiteten, zwembad, 
shoppen, barbecueën, skaten, uitslapen, wespen en nog veel 
meer! Puzzelen was ook een prima vakantiewoord geweest, 
maar dat laten we aan u over! Heel veel succes met puzzelen 
en wie de oplossing heeft mag zichzelf trakteren op een 
heerlijk ijsje! Heel veel plezier met deze krant!

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 samen met Maureen, Diana en Joyce die wij interviewden over hun zomervakantieplannen!

We zouden er wel een film over kunnen maken of een toneelstuk. Of we zouden er een boek over willen schrijven. We zouden er heel graag fulltime mee bezig willen zijn, maar een 
krant over dit onderwerp vinden we ook al een super goed idee! Daarom gaat deze krant over misschien wel ons favoriete onderwerp! DE ZOMERVAKANTIE! We wensen u een 
fijne vakantie…maar vooral heel veel leesplezier!

Een krant over Zomervakantie!
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Aan deze krant werkten verder mee: Merhawit, Aster, Ghide, Aster, Rahel en Juliet (redactie-assistentes), Najat (stagiaire), Mosab (projectmedewerker), Zo Alfeqar 
Mohammad www.zconcept.nl  (grafisch ontwerp) en Bart van Zessen (workshopdocent).

Even voorstellen! Wij zijn de redactie!

Zijn naam is Aminadab en hij is 11 jaar. Zijn hobby’s zijn 
buitenspelen, voetballen en tv kijken. Zijn lievelingseten is pizza 
en zijn favoriete landen zijn Eritrea, Frankrijk en Suriname. 
In Eritrea vindt hij Asmara de mooiste plek en in Suriname 
Paramaribo. En in Frankrijk? Dat zijn we vergeten te vragen!

Haar naam is Hyab en zij is 8 jaar. Ze is jarig op 25 juni. De 
kleur van haar haar is zwart en bruin. Haar hobby is turnen en 
haar lievelingskleuren zijn roze en blauw. Ze heeft een broertje 
en een zusje, en ze houdt van lasagne. Ze wil later een turnster 
worden en haar beste vriendin is Limat.

Natan is 7 jaar. Hij gaat het liefste buitenspelen en doet dan 
graag verstoppertje en tikkertje. “En dat is het”, zegt hij. Hij 
vindt voetballen en kickboksen heel leuk en hij eet het liefst 
poffertjes. Zijn lievelingskleur is rood en in de zomervakantie 
gaat hij buitenspelen en op vakantie naar Duitsland waar hij 
familie heeft.

Adonay is 4 jaar oud en hij is daarmee de jongste journalist 
ooit van Het Nieuwe Rotterdammertje. Hij heeft heel goed mee 
gedaan! Hij houdt heel erg van voetballen. Zijn favoriete kleur is 
blauw en zijn favoriete eten is pasta.

Dit is Essey en hij wil zijn leeftijd eigenlijk niet zeggen, maar 
we denken dat hij 10 jaar is. Zijn hobby is voetbal en zijn 
lievelingseten is roti. Hij vindt Suriname het mooiste land. Hij 
vindt voetbal leuk omdat je dan iets met je voeten doet.

Dit is Bayan en ze is 6 jaar. Haar hobby’s zijn tekenen, dansen 
en met de barbiepoppen spelen. Als ze later groot is wil ze 
zangeres worden omdat ze zingen erg leuk vindt. Ze is geboren 
in Amsterdam en haar lievelingsland is Marokko. Ze heeft tien 
vriendinnen en ze zijn heel leuk en lief. Ze zit in groep 2 en haar 
lievelingseten is pizza en ijsjes. Ze heeft een grote broer en hij 
heet Selayman en hij is 12 jaar.

Bitania is 6 jaar. Hij vindt het leuk om te gamen en speelt 
dan graag Roblox. Maar buitenspelen vindt hij ook heel leuk. 
Dan gaat hij graag naar de speeltuin om te schommelen. Zijn 
lievelingseten is pizza met rode saus en zijn lievelingskleur is ook 
rood.

Eldana is 9 jaar. Ze houdt van lezen, bijvoorbeeld sprookjes, en 
van op haar telefoon kijken. Ze zit op karate en gaat ook vaak 
zwemmen bij zwemles. Ze houdt van pizza en haar favoriete land 
is Eritrea. In de vakantie gaat ze buitenspelen en naar Duitsland 
om haar tante op te zoeken. Haar tante heeft een kat en vier 
kinderen, vertelt ze.

Freedom is 9 jaar. Ze vindt buitenspelen leuk en doet dan graag 
tikkertje. Ook is ze goed in touwtje springen en hoelahoepen. 
Haar lievelingskleur is blauw en haar lievelingseten is aardbeien. 
In de zomervakantie gaat ze zwemmen in de zee in Nederland.

Haar naam is Limat en zij is 8 jaar. Limat is jarig op 19 januari. 
Haar hobby is turnen en haar lievelingskleuren zijn lichtblauw 
en rood. Ze houdt van noedels en later wil ze werken bij een 
restaurant waar ze kip braden omdat het eten daar zo lekker is. 
Haar beste vriendin is Hyab.

Dit is Binaher en hij is 9 jaar. Zijn lievelingskleur is rood en hij 
vindt voetbal heel leuk. Zijn favoriete eten is patat. Later wil hij 
geen profvoetballer worden, maar politie. “Dan kan ik iedereen 
straf en boetes geven”, lacht hij.

Hoi beste lezer! Zou u zichzelf ook even kunnen voorstellen? Zo begonnen wij op de redactie. We interviewden elkaar om iedereen goed te leren kennen en zodat we iedereen goed 
aan alle lezers kunnen voorstellen! Aangenaam kennis te maken!

Zij naam is Yonatan en hij is pas 6 jaar! Hij vindt voetbal heel leuk 
en later wil hij ook profvoetballer worden. “Dan kan ik iedereen 
een panna geven”, zegt hij. Zijn lievelingseten is hamburger en 
zijn lievelingskleur is blauw.

Dagmawi is 9 jaar. Hij houdt van voetballen omdat je dan bizarre 
dingen met je voeten kunt doen. Hij vindt buitenspelen leuk 
omdat hij dan gaat voetballen. Zijn lievelingseten is pasta met 
rode saus en zijn lievelingskleur is geel.

Haar naam is Fenan en zij is 9 jaar. Ze houdt van spelen met haar 
vriendin en van voetballen. Ze heeft drie broers en een zus. Ze zit 
in groep 6 van de basisschool. Haar favoriete eten is pizza en haar 
favoriete land is Eritrea.

Voor u ligt de vijfde 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:
Migratie in beweging

het fonds voor asiel, migratie en
integratie

Europese Unie
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van het zwembad… 
we bedoelen van het doek!

Onze ideale zomervakantiedag spat

Hoe zou jouw ideale zomervakantiedag eruit zien? Wij hoefden niet 
lang na te denken voor een antwoord op deze vraag! We dachten 
meteen aan de golven en de zee, aan duikplanken en glijbanen bij 
zwembaden, aan heel de dag voetballen of schommelen en aan 
bergen ijsjes, en over bergen gesproken…wat dachten jullie van een 
avontuurlijke autorit naar de allerhoogste berg?

We konden er samen over blijven kletsen, over wat we allemaal zouden 
doen op zo’n heerlijke zomerdag. Van de ideale zomervakantiedag 
maakten we eerst tekeningen en vervolgens kleurrijke schilderijen waar 
de vakantiesfeer echt vanaf spat, zoals het water in het zwembad na 
een sprong van de duikplank! Zo ziet onze ideale zomervakantiedag 
eruit!
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Interviews op straat en in de buurt!

Wat gaat u allemaal doen in de 
zomervakantie?
Het thema van onze krant is vakantie en zomer, kort samengevat: Zomervakantie! Wij vinden dat een heel mooi onderwerp. Terwijl wij deze krant maken is het namelijk bijna 
zover. Iedereen kijkt uit naar reisjes, lekker heel de dag spelen, of gewoon eens even niks doen. En wij zijn heel nieuwsgierig! Hoi! Wij zijn de journalisten van Het Nieuwe 
Rotterdammertje! Wat gaat u doen in de zomervakantie?

Nergens heen!
 
Op een bankje zitten John, Henk en Ed. 
En het lijkt eigenlijk wel een beetje alsof 
ze al zomervakantie hebben. Ze zijn 72, 
73 en 74 jaar. Waar ze naartoe gaan deze 
zomervakantie? “Nergens heen”, zeggen ze. 
Ze zitten eigenlijk al goed waar ze zitten. 
Lekker in het zonnetje op een bankje. Een 
vakantiefoto vinden ze niet nodig. 
 

Drie keer op 
vakantie!?
 
Carmen is 57 jaar en ze staat voor de 
deur bij de Alexanderkerk om brood (en 
poffertjes aan ons!) uit te delen. Ze gaat 
drie keer op vakantie, vertelt ze! Wooow! 
“Eerst een midweek met mijn man naar 
Middelburg. Dan gaan we naar het strand, 
winkelen en fietsen. Daarna ga ik naar 
Ede om te wandelen met een vriendin. En 
daarna ga ik nog drie weken weg, maar 
waar heen moet ik nog beslissen.” Gaat 
u met vliegtuig of met de auto? willen wij 
weten. “Samen met mijn man ga ik met 
de auto, maar als ik alleen op pad ga dan 
neem ik de trein of bus.” 

Spaans leren :)
 
Nienke is 29 jaar. Ze is onderweg naar 
een afspraak, maar we mogen wel 
even meelopen, zegt ze. “Ik ga deze 
zomervakantie naar Spanje”, vertelt Nienke. 
“Ik ga Spaans leren en lekker naar het 
strand.” 

In een hotel
 
Voor veel mensen is de vakantie nog niet 
begonnen, maar Marie-José en José hebben 
net even tijd om te vertellen dat Marie-José 
naar Griekenland gaat en José lekker thuis 
blijft. Een volgende mevrouw heeft geen 
tijd voor vakantievragen want ze moet op 
tijd komen bij haar afspraak bij de dokter. 
Maar gelukkig is daar een jongen die bijna 
op de fiets wil stappen. Hij doet zijn oortjes 
weer uit als we hem groeten en wij stellen 
onze eerste vraag. “Ik ben Sam en ik ben 16 
jaar. Deze zomer ga ik naar Frankrijk. Dan 
ga ik in een hotel en verschillende steden 
bezoeken. Ik ga ook zeker naar het strand. 
Ik ga samen met mijn familie.”
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Naar New York!!!
 
Heel veel mensen hebben hele goede 
vakantieplannen hier in Het Lage Land waar 
wij zitten met de krant. Juliana (85) gaat 
weekendjes weg doen. En ze gaat heel veel 
zwemmen want ze houdt van zwemmen. 
Ans (65) gaat naar Spanje en…
New York! Dat is een heel eind 

vliegen, vertelt ze. Dan 
moet je de oceaan 

over. Florian (23) kijkt 
heel erg uit naar zijn vakantie. 

Hij gaat een week naar Zweden en een 
week naar Spanje. En Cherr (32) gaat een 

weekje naar Portugal. Wat ze daar gaat doen? 
“Lekker uitrusten”, zegt ze. Sharida (36) gaat 
niet op vakantie maar wel veel afspreken met 
vrienden en vriendinnen. En Barbara (71) gaat 
thuisblijven. 

De plantjes water 
geven
 
Loes is 73 jaar. Ze gaat deze zomervakantie 
genieten van haar tuin en een beetje op 
vakantie in Nederland en winkelen in 
Rotterdam. Natascha (69) heeft dezelfde 
plannen. Ze gaat genieten in de tuin en de 
plantjes water geven. Maar ze is ook van plan 

om naar Suriname te gaan, naar Paramaribo! 
A. Langelen (82) gaat op een huis passen. 

Nog geen plannen
 
Buurvrouw Joke is 84 jaar. We vragen haar 
wat zij gaat doen in de zomervakantie. “Ik heb 
eigenlijk nog helemaal geen plannen gemaakt”, 
vertelt ze.  

Suriname 
herontdekken
 
Onze redactie zit in buurthuis Palet en daar 
komen we Maureen, Diana en Joyce tegen 
die de creamiddag organiseren. Zouden zij 
vakantieplannen hebben? vragen we ons af!
Maureen is 58 jaar. Ze gaat in augustus naar 
Suriname! Daar is ze al dertig jaar niet meer 
geweest, maar nu gaat ze weer, om het graf 
van haar oma te bezoeken en om te zien hoe 
het daar nu is. “Een beetje alles ontdekken”, 
zegt ze. Haar lievelingseten is garnalen. Ze 
heeft vier kinderen, allemaal jongens, maar 
een van haar zoons is vorig jaar overleden 
door een verkeersongeluk op zijn werk. 
Maureen laat zijn foto zien en wij vinden 
hem mooi en lief. Ze hoopt dat het een leuke 
vakantie wordt en ze gaat heel veel doen.

In de achtbaan
 
Diana is 50 jaar en ze gaat deze zomer gewoon 
thuisblijven. Ze bedoelt dan niet heel de tijd 
thuiszitten, maar ze gaat geen grote reizen 
maken. “Ik ga wel dagjes uit met de kinderen”, 
zegt ze. Dan gaat ze naar een pretpark of 
naar het strand of een wandeling in het park 
maken met de hond. “De kinderen vinden 
de achtbanen heel leuk.” Haar lievelingseten 
is Surinaams: bami met kip. En haar 
lievelingskleur is tur… Kunt u dat even spellen? 
“T-U-R-Q-U-O-I-S-E-!” Ze houdt van het strand, 
van creatief zijn en knutselen en van muziek 
luisteren.

Kamperen in Italië
 
Joyce is 33 jaar. Ze gaat bijna naar Italië en 
ze heeft daar heel veel zin in. “Want ik ben er 
nog nooit geweest.” Nog een paar weken en 
dan gaat ze. Ze houdt van pizza’s, vandaar, 
maar ook van pannenkoeken. Ze gaat drie 
weken kamperen in Italië en ze gaat met haar 
vriend. Ze gaat dus met een tent, maar ze gaat 
niet heel de tijd in die tent zitten. Ze gaat de 
bergen in, naar het strand, steden bezoeken 
en van het mooie weer genieten!!!



De Nieuwe Rotterdammert6

Groeten uit….Parijs, Eritrea, Suriname 
en Bayanpark!
Als wij op vakantie zijn dan sturen we selfies en vakantiefoto’s naar onze vriendjes en vriendinnetje. Maar wisten jullie dat mensen héél lang geleden elkaar kaartjes stuurden als 
ze met vakantie waren. Met Groeten uit Hoek van Holland of Liefs uit Paramaribo! Wij maakten onze eigen ansichtkaarten en we posten ze hier, in onze eigen krant!

Hey Jonathan!

Natan

Ik ben op vakantie. Ik ben in Eritrea 

bij de zee. Het is hier heel mooi. Ik 

zag een grote regenboog en heel 

veel grote vogels.

Tot gauw!

Hoi Freedom!

Eldana

Je raadt nooit waar ik ben. Ik ben in Eritrea en het is hier heel mooi! Ik heb de zee gezien en vijf wolken. En er was een grote toren met een lamp.
Liefs! 

Hello Tedi!

Binaher

Ik ben in Eritrea en heb hier een hele leuke vakantie met mijn familie onder de lekkere zon! Er zijn hoge gebouwen en mooie auto’s en huizen.
Groetjes! 

Hoi Bayan!

Freedom

Ik ben bij de zee met papa en mama en mijn zusje en mijn broertje. We hebben een bootje en de zon gaf mij net een knipoog!
Groetjes!

Hoi Eldana!

Fenan

Ik ben in Frankrijk, in Parijs. Ik ga nu eten 

want ik ben net terug van Disneyland 

Parijs. Ik heb daar veel gedaan. Ik heb 

Mickey en Minnie Mouse gezien en ik ben 

in veel attracties geweest. Maar ik moet 

nu gaan dus tot de volgende keer.

Groetjes uit Parijs!

Hoi Emma!

Bayan

Ik ben op vakantie naar Bayanpark. 

Het is hier heel leuk want je kan in een 

achtbaan, in een kabelbaan en in de 

botsauto’s!

Groetjes! 

Hoi Hyab!

Limat

Ik ben op het strand bij de zee en 
er is hier ook een zwembad met 
duikplanken. We hebben roze 
vakantiehuisjes.
Nou doei!

Hoi Limat!

Hyab

Hoe gaat het met jou? Ik ben op vakantie bij de zee en het is heel leuk! Ik ga zwemmen en daarna ga ik vis eten.
Liefs! 

Hoi Natan!

Yonatan

Jij bent mijn beste vriend. Naar welk land ga jij op vakantie? Ik ben nu in Afrika en ik ga naar Eritrea. Ik ging in een rode helikopter om hier te komen. Hier kun je dieren voeren: kippen, koeien. En ik kan hier ook geiten bewaken tegen de hyena’s.

Groetjes! 

Hoi Baram!
Ik ben in Suriname en er is hier een overstroming en alle huizen zijn vol met water. Het is pas gebeurd, vorige week was het nog zonnig. Ik heb net de Surinaamse koning ontmoet en dat was heel leuk.

Essey
Groetjes! 

Hoi Binaher!

Aminadab
Groetjes! 

Ik ging op vakantie naar Eritrea. 

Daar zag ik de vlag van Eritrea en heel veel sterren!
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Misschien wel het leukste uitje van Rotterdam? 

Even helemaal weg tussen de panters,
pelikanen,...maar waar zijn de olifanten?
In Rotterdam kun je in de zomervakantie heel veel leuke uitje doen! Er zijn plekken om te springen, om te bungelen, om te voetballen, om te schommelen, om te skaten, om te 
klimmen, om te zwemmen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar tussen de flamingo’s en pelikanen, of als je een tijger ziet luieren of een olifant ziet lunchen, dan waan 
je je pas echt er even helemaal tussenuit… Maar waar zijn de olifanten gebleven?

Met zijn allen gingen wij naar Diergaarde Blijdorp! Met dank aan Henk 
van buurthuis Het Palet (waar ons redactiekantoor is) die ons met een 
vrijkaartje voor iedereen op dit goede idee bracht. En wat een avontuur 
werd het! Meteen zagen wij de prachtige roze vogels die zonder 
problemen op een poot kunnen staan! Juist ja, de flamingo’s.

Ze zwemmen los!
 
We hadden de smaak meteen te pakken en wisten bijna niet bij welk 
dier te beginnen! De olifanten? De tijgers? De leeuwen of de giraffen? 
De haaien dan misschien of de pinguïns? Het werden de pelikanen, die 
we als eerste tegenkwamen op weg naar al die andere dieren! En wat 
zijn die pelikanen mooi! Ze zwemmen gewoon los tussen de reigers en 
aalscholvers en in hun enorme snavel past zo een kilo kibbeling!

We zagen een hele grote oehoe die een muis at en een komodovaraan 
die zijn hele gekke tong naar ons uitstak. En toen kwamen we bij een 
heel groot hok, maar er leek niemand thuis... Met zijn allen hebben 
we heel goed rond gekeken en toen zagen we hem liggen! Een 
Amoerpanter! Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Wij nu ook!

Grote schijtert?
 
We kwamen een luie tijger tegen die in zijn binnenverblijf druk bezig 
was met een siësta want het was echt een zomerse dag! Af en toe 
moesten wij ook even afkoelen met een watergevecht bij een fontein of 
met een heel lekker ijsje dat wij van Stichting Mano kregen!

Eenmaal opgefrist hebben we onszelf voor een enorme uitdaging 
gesteld. Als journalisten zijn wij tenslotte ook wel echte speurneuzen! 
We gaan de olifanten zoeken, besloten we samen. En dat viel nog 
helemaal niet mee. We hoorden ze wel, maar we zagen ze niet en 
kwamen toen bij een bord met ‘Grote schijtert’ erop! We keken heel 
goed, maar zagen geen olifanten, maar neushoorns!

Stokstaartjes
 
We gaven niet op. Namen een paadje tussen allemaal bamboe door 
en ja hoor! Daar stonden ze! De hele familie inclusief het jonkie. Ze 
waren druk bezig met de lunch en aten hooi van een baal die hoog aan 
een touw hing. Het kleintje kon daar niet bij, maar de andere olifanten 
gooiden met hun slurven hooi op de grond zodat de kleine olifant ook 
kon eten!

De middag kon al niet meer stuk, maar we zagen nog veel meer dieren! 
Bijvoorbeeld struisvogels en herten en zeeleeuwen en slangen en 
twee ezeltjes waar we nog even op hebben gezeten en bij Rotterdam 
Centraal zaten zo waar een paar stokstaartjes! Oh nee! Dat waren wij 
zelf, geïnspireerd door dit heerlijk uitje in onze eigen stad!

Gevonden! Daar zijn de olifanten...

Het was zomers warm!

Zoek de neushoorn!Stokstaartjes?
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S A V M R A W N E R E P M A K S S N

H K V L E N S I E R O T U A K E E E

O I O Z I N B I N N S S N A D H J T

P R E U O E Z A E E U E T E I U D A

P E T Z N E G R R B V E J S E I N K

E M B D N E E T D B B E E S H T E S

N A A U U N T U U A E J L W IJ S I V

Z O L A I I I E A I T C L A R L R A

W S L D E T K N T E G E U T V A V S

E T E L S R E P N I U T L E E P S T

M R N L A G T N L B U F IJ R Ë E U G

B A A E R B I I S A A N W M N N R E

A N E E T D R V R P N L E E E A I P

D D B K N E R E L E E K S L P D N L

W A T E R P I S T O O L P O A O A A

A N I W A T E R P A R K E E L R M K

T R F R A N K R IJ K W I N N S S E T

V E N I E R T H C E V E G R E T A W

AMERIKA - AUTOREIS - BAL - BARBECUEËN - BERGEN
BUITENSPELEN - BUS - DINEREN - DORST - DUIKPLANK
DUITSLAND - ERITREA -FRANKRIJK - KAMPEREN
LEVEN - REIZEN - SHOPPEN - SKATEBAAN - SKATEN
SKEELEREN - SLAPEN - SPEELTUIN - STRAND - SURINAME
TENT - TREIN - TUIN - UITETEN - UITSLAPEN - VASTGE-
PLAKT - VLIEGTUIG - VOETBALLEN - VRIENDINNETJES
VRIENDJES - VRIJHEID - WARM - WATERBALLON
WATERGEVECHT - WATERMELOEN - WATERPARK
WATERPISTOOL - WESPEN - ZEE - ZON - ZWEMBAD
IJSJES

KRUISWOORDPUZZEL

OPLOSSING

Wat kun je allemaal doen in de zomervakantie?

Wij verstopten goede tips in deze 
zomerse woordzoeker!
Om zelf een woordzoeker te maken hebben wij samen heel veel worden bedacht die spontaan in ons opkomen als we aan zomervakantie denken! Bijvoorbeeld duikplank, zon, strand, 
uiteten, zwembad, shoppen, barbecueën, skaten, uitslapen, wespen en nog veel meer van dit soort fijne woorden! Puzzelen was ook een goed woord geweest, of woordzoeker! Maar die 
laten we aan de lezers van onze krant over! Heel veel succes met puzzelen en wie de oplossing heeft mag zichzelf trakteren op een heerlijk, smakelijk ijsje!


