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Wij zien Willemien Rougoor elke week werken, omdat 
haar lokaal naast dat van het lokaal van de kinderkrant 
zit. We zien kinderen werken achter computers. We 
wilden haar interviewen  omdat we benieuwd waren 
naar haar werk.

Samen huiswerk maken 
Door Majda en Ali

Wat doen de jongeren achter de computers die we al-
tijd zien werken?  
Dat is huiswerkbegeleiding. Je kan er rustig huiswerk 
maken er zijn er computers en een printer. Er zijn be-
geleiders, die zitten zelf op school, vanaf de 4e havo of 
vwo, zij helpen kinderen met huiswerk. Zij kennen de 
stof nog goed maar ze mogen alleen helpen als ze zelf 
goede cijfers halen.
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Colofon:
Redactie: Majda, Ali, Oumaima, Sanne, Charlotte, 
Kimberly, Iris. Sanne Rooseboom (hoofdredacteur), 
Michelle van Oostende (Kwadraad)

Vormgeving: Irene Tielman

Met dank aan: Het Nelson Mandela Centrum, 
Achmed, Willemien. De kinderkrant wordt medemo-
gelijk gemaakt door Kwadraad en de Brede School.

Voor deze krant is subsidie verleend door Wijkteam 
Oost, waarvoor natuurlijk veel dank. 

De krant is er pas weer in het voorjaar, want de hoofd- 
redacteur krijgt eerst even een baby. 
Maar wil je meedoen of meer informatie? 
Mail naar kinderkrantoost@hotmail.com
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Onze buren

Zo denk ik over tennis   
Door Ali

Wat vind ik tennis een mooi spel
Tennis is een balspel voor twee
Enkelspel of paren dubbelspel
Waarbij een bal van gemiddeld 67 mm
Diameter meestal geel met witte lijn met een racket 
over een net gespeeld moet worden

Tennis is ontstaan in Frankrijk, tennis kijk ik meestal 
thuis op de tv
Soms kijk ik alleen soms kijk ik met mijn broertje op 
mijn kamer
En ik speel tennis buiten en soms op het strand
En ik ken de namen van de tennisspelers
Jan Appell Rafael  Nadal Alberto Martin
Later als ik groot ben wil ik tennis

PS dit is geen gedicht.

We hebben allemaal met onze buren gepraat zodat 
we er een klein stukje over konden schrijven. 

Ali: Mijn buurman houdt van sport. Ik zag hem op 
het balkon, toen vertelde hij dat. Hardlopen, voetbal, 
fietsen. We gingen toen met waterballonnen spelen 
en naar hem toegooien, maar hij werd niet boos.

Oumaima: Hoe vind u het om naast ons te wonen? 
vroeg ik de buurvrouw. Ze zei dat ze het hartstikke 
leuk vond. Mijn moeder en de buurvrouw praten 
vaak. Ik vroeg aan de buurvrouw wat haar lieve-
lingssport is en lievelingssnoep, want daar schrijven 
we in deze krant over. Ze zei aerobics en citroenijs. 
Waarom zijn we zulke goede buren? Vroeg ik. ‘Als ik 
iets niet heb of ik heb een vraag, dan kom ik bij jullie,’ 
zei ze. 

Sanne: Ik woon een half jaar naast ze. Hij werkt bij 
een bouwbedrijf, ze hebben één dochter. Mijn zusje 
speelt er vaak. Ze hebben ook een hond, net als wij. 
Twee honden zelfs. 

Kimberley: mijn buurvrouw werkt op de kinderafdeling 
van het Groene Hart Ziekenhuis. Ze is verpleegster. Ze 
houdt van kinderen, daarom doet ze het. En ik vroeg of 
ze rookt, ze zei ja,

op de foto staan Ali en Kimberly



Hoe oud bent u? 
Ik ben net 60 geworden. 

Hoeveel uur per dag werkt u? 
Vijf dagen in een week, acht uur per dag.

Wat voor werk doet u? 
Ik heb een eigen stichting, Steunpunt OOG. Dat is 
huiswerkbegeleiding, mensen helpen met brieven-
schrijven, formulieren invullen en administratie or-
denen, busreizen voor vrouwen twee keer per jaar, 
zwemles voor vrouwen. Ik begeleid ook stagiaires. 

Op welke middelbare school zat u  vroeger?
Ik zat op de hbs in Winterswijk. Daarna wilde ik 
dierenarts worden want ik kom van de boerderij. Maar 
daar ben ik niet mee doorgegaan, ik ben juf geworden 
in beeldende vorming. In 1978 ben ik in Gouda komen 
wonen omdat mijn man in Rotterdam ging werken en ik 
de stad mooi vond. Ik ging werken op het GSG als juf. In 
1997 wilde ik meer maatschappelijk werk doen en ging 
ik werken bij Buurthuis Het Wiel en de basisschool de 
Oosterweide. In 2009 heb ik Steunpunt Oog opgericht.  
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Waarom doet u huiswerkbegeleiding? 
Ik zag op het GSG dat er kinderen zijn die geen diploma 
haalden. Ik wilde in de buurt een plekje maken waar 
kinderen terecht konden met huiswerk, een rustige 
plek. 

Vind u uw werk leuk? 
Alles wat ik doe  is vrijwilligerswerk, ik vind het een 
groot feest en ik voel me hier thuis.   

.................................
.................................
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Column Kimberly

We hadden op school een open dag en dansshow. Ik 
dans bij Adelina’s Dancing Colours, onze dans juf heet 
Carmen en de mevrouw die de dansgroep heeft op-
gericht heet Adelina. Wij zijn een leuke en enthousias-
te meidendansgroep. De meiden die in de groep dan-
sen zijn: Nina, Loice, Iris, Anouk, Kimberly en nog meer. 

Op de open dag waren allemaal kraampjes, je kon fun 
looms kopen en kleding en sieraden. Ook kon je dingen 
proeven en je kon aan workshops mee doen zoals hip 
hop, breakdance en ik deed mee aan salsa. Dat was 
leuk. ‘s Avonds was er een dansshow waar ik aan mee 
deed. We deden zes dansjes, ik vond het eerst heel 
spannend maar daarna niet meer en wou alleen maar 
meer dansen. Ik kan echt niet meer zonder dansen. Ik 
hoop dat jullie het stukje leuk vonden om te lezen en 

ik hoop dat er meer kinderen bij de 11 plus groep komen 
(je hoeft helemaal geen 11 te zijn). 

Dit was mijn verhaal, groetjes Kimberly  

Over de kop
Door Oumaima

Pretparken zijn activiteiten voor kinderen en ouders. 
Het is bijna net als de kermis, alleen dan groter. Er zijn 
hele leuke prijzen en leuke attracties voor ouders. Er 
zijn een heleboel leuke attracties voor kinderen vanaf 
3 tot 15, zoals spookhuizen en achtbanen die over de 
kop gaan. Voor de kinderen zijn er ook shows en in 
sommige pretparken kun je zelfs slapen. Als je in alles 
wil moet je ongeveer 1.20, als je in dingen wilt die over 
de kop gaan.   

Ik ben er nooit heen geweest, naar een pretpark. Be-
halve naar de kermis. Het lijkt me leuk om naar Duin-
rell te gaan en de Efteling en Walibi. Ik vind dingen die 
over de kop  gaan leuk.

Ik heb opgezocht hoeveel pretparken er ongeveer zijn 
in Nederland. Efteling, Walibi, Slagharen, Duinrell, 
Drievliet, Hellendoorn, Toverland, Bobbiejaanland, Ju-
lianatoren. 

Ik wil heel graag in achtbanen en in achtbanen die over 
de kop gaan.

Met de hele redactie waren we in de buurt mensen 
gaan vragen wat hun lievelingssnoep en sport was. 
De eerste  die we het vroegen was Achmed die achter 
de balie stond van het Nelson Mandela Centrum. Hij 
zei dat voetbal zijn lievelingssport is, daar is hij mee 
opgegroeid. Hij is scheidsrechter bij Olympia, hij is 62 
jaar oud en woont 44 jaar in Nederland.

Toen vroegen we een meneer op straat, meneer de 
Bruijn. Hij zei dat zijn lievelingssport voetbal is en zijn 
lievelingssnoep was stroopwafel. Een andere meneer 
had als lievelingssport hard fietsen, zijn lievelings-
snoep is alles. Ook drop? Vroegen wij. Ja, ook drop. 
Ook gebakjes? Ja, die ook.

Toen vroegen we Niels van sportpunt Gouda naar 
snoep en dat waren zure matten. Daarna vroegen we 
nog aan drie meisjes die we zagen lopen en die hield-
en van lolly’s en Redband.

Een week later gingen we weer de straat op, in de 
buurt van de Vlinder. Toen vroegen we het een man 
die Frans heet. Zijn lievelingssport is voetbal en lieve-
lingssnoep is pepermunt. Van iemand anders, Youssef, 
was het kickboksen en mentos pepermunt. Van mev-
rouw Hoogerstraten was het fietsen en zelfgebakken 
boterkoek. 

Het was best 
spannend 
om te vragen 
aan mensen 
omdat we de 
mensen niet 
kenden.

foto Majda en Ali

Sport en snoep
De hele redactie, opgeschreven door Sanne (en Oumaima)

De Anne Frank Boom 

Hier staat een Anne Frank Boom, een boom uit een 
zaadje van de boom waar Anne Frank naar keek toen 
ze ondergedoken zat. De klas van redacteur Majda 
heeft tekeningen gemaakt die nu op een bord naast 
de boom staan. Ze hebben allemaal te maken met 
Anne Frank: zijzelf, een jodenster, prikkeldraad, de 
boekenkast, de boom en het dagboek.

onze lievelingskoekje


