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Wijkkrant gemaakt door kinderen 

uit Lombok en omgeving!

De

Door Hamza (12) en Mounir (12)

Wij, Mounir, Hamza en Rebecca doen onderzoek 
naar straatafval. We hebben een interview 
afgenomen bij kunstenaar Sandra Westgeest 
(ZwerfAfval is geen gein). Sandra verzamelt 
afval en maakt hiermee kunst. Sandra maakt 
bijvoorbeeld kevers van oude blikjes. De looproute 
waar ze elke dag afval verzamelt is van haar huis in 

Nieuw Engeland naar de school (Catharijnepoort) 
op het Schimmelplein. Elke dag (heen- en 
terugweg) vindt ze 120 stuks afval.

Mounir en Rebecca hebben samen met Sandra en 
haar twee kinderen afval lopen zoeken in de wijk 
Spinozaplantsoen. Sandra vertelde aan Mounir 
en Rebecca: 'Ik verzamel afval sinds 2012. Ik zag 
mensen afval op de grond gooien en daar werd ik 
boos om. Ik dacht na en vond dat ik zelf in actie 
moest komen en zo ging ik straatafval prikken.'

Samen met Sandra vonden Mounir en Rebecca 
veel verschillende dingen: een scheermesje en 
batterijen (gevaarlijk!), een doorgeknipte pinpas, 
een haarband, vijftig ballonnen en twee euro 
(leuk!). Wij vonden twee volle plastic tassen 

afval. Best veel! Sandra weet iets 
om zwerfafval te voorkomen: 
'Als één op de vier mensen elke 
dag één stuk afval opraapt en in 
de prullenbak doet, dan is er geen 
zwerfafval meer.'

Meer info over Sandra Westgeest:
Instagram: Slowartgalerie 
Facebook: Zwerfafval is geen gein

 (ook Buurtblinker Amin       

verwonderde zich over al dat 

zwerfafval, lees op pagina 4)

Van afval kunst maken

Redacteuren Mounir en Rebecca helpen afvalkunstenares 
Sandra Westgeest en dochter.

‘kever van Sandra’

Samen rotzooi rapen is best gezellig De opbrengst
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De stemmen van Lombok
Op woensdag 21 maart 
waren de gemeente- 
raadsverkiezingen. 
Buurthuis 
‘Muntmeesters’ waar de 
kinderen van stichting 
Buurtblinkers normaal 
bijles krijgen, was nu als 
stemlokaal ingericht. 
Wij konden dit niet aan 
ons voorbij laten gaan. 
De kinderen vroegen de 
mensen het hemd van 
het lijf en schreven daar 
een artikeltje over.
Door Mounir (11)

Ik wilde weten waarom mensen stemmen zo 
belangrijk vinden en of mensen het moeilijk 
vinden om een keuze te maken tussen 
partijen. Veel mensen stemmen vanwege de 
democratie en omdat je mag meebeslissen om 
wat er gebeurt in de gemeente. Het valt me 
op dat jongere mensen vaker twijfelen tussen 
partijen en oudere mensen zijn al gehecht aan 
een bepaalde partij. Als ik mocht stemmen dan 
koos is voor een partij die aandacht heeft voor 
een goed milieu, onderwijs, vluchtelingen. Op 
wie stem jij?’

D0or Taoufik (12) en Machiel

Wij hebben de mensen van het Stemlokaal 
geïnterviewd. 
Wat doen jullie zoal? Mensen kijken, 
interviews geven. 
Is er nog iets spannend gebeurd? Het 
spannends was het moment dat de zon ging 
schijnen. 
Willen jullie vertellen wat jullie zelf hebben 
gestemd? Dat mogen we niet, want het zou 
mensen kunnen beïnvloeden. 
Doen jullie dit vrijwillig? Nee, we krijgen 180 
euro. 
Hoe lang werken jullie?  We zitten er al 
vanaf kwart voor 7 en we sluiten om 12 uur 
‘s nachts (!) Om 9 uur is het stemlokaal 
gesloten maar daarna gaan we tellen. 

Moeten alle mensen stemmen? Het is een 
voorrecht om te stemmen, geen plicht. Het is 
wel belangrijk, maar mensen moeten het zelf 
weten.

Door Romaissa (11) en John

We vroegen aan de mensen of ze wilden 
vertellen op welke partij ze hadden gestemd 
en waarom. De eerste stemmer wilde het niet 
vertellen. ‘Stemmen is geheim, dus dat zeg 
ik niet’. Gelukkig waren de andere mensen 
spraakzamer. Een jonge vrouw stemde 
GroenLinks omdat deze partij veel aandacht 
heeft voor het milieu en niet alleen voor het 
geld. Een man stemde Partij voor de Dieren: 
‘ik vind dieren en natuur heel belangrijk.’ Een 
jonge man, een fanatiek roeier, koos de VVD. 
‘Omdat die de meeste aandacht heeft voor 
roeiers in Utrecht. En ook voor veiligheid.’ 
De volgende stemmer, was fanatiek, hij had 
de stemwijzer ingevuld. Uit de antwoorden 
bleek dat hij SP moest stemmen. Maar in het 
stemhokje koos hij GroenLinks, vanwege hun 
sociale beleid. De volgende vrouw was heel 
duidelijk. Zij stemde GroenLinks. De reden? 

Het 

algemene vuurwerkverbod. Dat vond zij heel 
belangrijk.De laatste kandidaat stemde ook 
GroenLinks: ’Deze partij doet het meest voor 
gewone Utrechters’.

Op deze site kun je zien wat mensen hebben gestemd per stemlokaal: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/verkiezin-gen/uitslagen-gemeenteraadsverk-iezing-en-referendum-2018/interac-tieve-uitslagen/

Wist je dat...
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Lombok unieke slimme laadpalen 
heeft voor elektrische auto’s die ook 

energie terugleveren aan het net?! 
Dit systeem heet Smart Solar Charging.



3

Door Hajar (13), Amal (10) en Nisrine (10)

Vraag jij je ook weleens af hoe 
andermans cultuur is, en wat de 
overeenkomsten zijn tussen jouw 
cultuur en een andere cultuur? 
Hajar, Nisrine en Amal wilden twee 
vrouwen interviewen over dit 
onderwerp. Ze vinden dat mannen 
veel meer aan het woord komen dan 
vrouwen. Ze vroegen de Nederlandse 
José en van oorsprong Marokkaanse 
Fouzia alles over dit onderwerp.

Elkaar ontmoeten
José : ‘Ik hoor die omroeper in de Moskee, ik versta er niets van maar 
dan weet ik dat het tijd is voor het gebed’. Ze begon 35 jaar geleden 
als juf. ‘Op school en op straat ga ik met alle culturen om. Vroeger 
wist ik niet wat Suikerfeest of Schapenfeest was. Nu wel.’ Fouzia vindt 
openheid heel belangrijk. ‘Wanneer je open bent en contact hebt, is 
het veel gemakkelijker om elkaar te begrijpen. Ik help natuurlijk ook 
gewoon mee met de kerstboom optuigen op school. Het is leuk en mooi 
om met andere culturen om te gaan.’

Overeenkomsten
José ziet dat waar je vandaan komt, invloed heeft op hoe je denkt. ‘In 
Nederland heb je de ‘Bijbelbelt’, daar zijn mensen heel christelijk. Ze 
gaan vaak naar de kerk, meisjes mogen geen broeken aan, kinderen 
mogen niet worden ingeënt. Dat is een heel gesloten, strenge 
gemeenschap, heel anders dan in Utrecht.’ Fouzia: ‘Dus jullie hebben 
dat ook? Weer wat geleerd. Dat is net als in Marokko. In Casablanca of 
Rabat zie je alles, daar heb je het idee dat je in een Europese stad bent, 
maar als je de bergen in gaat, is het een soort ‘Koranbelt’’, zegt Fouzia 
lachend.

‘Vroeger tijdens Vasten (Christelijk) mocht je niet snoepen doordeweeks. 
Op zondag mocht je uit het vastentrommeltje een snoepje uit nemen. Dat 
is eigenlijk een soort Suikerfeestje voor Christenen.’ zegt José lachend.

School en taal
Fouzia en José vinden dat begrip krijgen voor elkaar begint op school. 
‘Het is erg belangrijk dat scholen een mengsel zijn van alle culturen. En 
als je de taal goed beheerst, kun je als ouder ook beter betrokken zijn 
met je schoolgaande kind.’

Wat zouden jullie nog van elkaar willen weten? ‘Wat is je pincode?’ zegt 
Fouzia lachend. (waarna iedereen mee lacht)

De conclusie van ons allemaal:
School en taal is heel belangrijk. En als je wilt, durft en open bent, kun je 
elkaar goed begrijpen!

Willen, 
durven en 
open zijn

er op 5 mei weer 
een gezellige 

bevrijdingsmarkt 
is in Lombok?!

Wist je dat...



Amin (13) houdt van buiten zijn en van voetballen in 
het Molenpark. ‘Meer mensen moeten naar buiten, 
kinderen moeten buiten spelen en minder achter 
hun computer en playstation zitten. Dat is leuker. 
Op zaterdag is er bijvoorbeeld bijna niemand in het 
Molenpark. Vroeger kwam iedereen.

Ik voetbal in de voetbalkooi, dat is leuk. Maar hij 
mag wel iets groter, want als we met de klas willen 
voetballen, passen we er niet echt in.

Mensen moeten hun afval niet op straat gooien. 
Er ligt lachgas en verpakkingen, grote takken, glas 
en papier. Ook laten de mensen hun hond vaak uit 
waar wij spelen, terwijl er ook een hondenveldje is’

Oproep: Wil iedereen de hond uitlaten op het 
hondenveldje en wie wil ons helpen met zwerfafval 
opruimen? Stuur een mailtje naar: 
buurtblinkers@gmail.com. 
Dan organiseren we een opruimactie!

De vulkaan 
Rinjani op het 

Indonesische eiland 
Lombok, bijna 4 

kilometer hoog is!?

Wist je dat...

Amin en het Molenpark
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Afgebrand bankje



Door Fahad (10) en Emirhan (11)

Dat je lekker kunt eten 
bij restaurant Instock 
is misschien niet zo 
bijzonder. Maar dat 
de gerechten worden 
gemaakt met producten 
die over zijn, is dat 
wel. Emirhan, Fahad 
en Machiel spraken 
met bedrijfsleider Lisa 
Seebregs.

Vertel eens, hoe gaan jullie te werk? 
‘We koken met producten die niet verkocht zijn in 
de supermarkt, maar die nog wel goed zijn. Soms 
zit er een deukje in. We halen het op en we maken 
er lekkere gerechten van. Maar we halen ook 
voedsel op bij een centrale plek in Zaandam. Daar 
brengen supermarkten en telers hun ongebruikte 
producten naar toe. Wij nemen het mee naar ons 
restaurant. In de toekomst willen we de producten 
met een elektrische vrachtwagen ophalen, want 
dat is beter voor het milieu.’

Hoe is Instock eigenlijk begonnen? 
‘Drie en een half jaar geleden zijn we begonnen 
in Amsterdam. Nu zitten we ook in Den Haag en 
sinds een jaar hebben we dit restaurant in Utrecht. 
De bedenkers hebben een prijs gewonnen voor 
'Instock'.’

Wat is het doel van Instock? 
‘Ons doel is om zoveel mogelijk voedsel te redden 
van verspilling. Ook willen we mensen er bewust 
van maken dat je nog hele lekkere gerechten kunt 
maken van voedsel dat blijft liggen in de supermarkt, 
maar dat wel nog goed is.’ 

Bij Instock wordt gebruik gemaakt van het hele 
product. Zó wordt bijvoorbeeld een sinaasappel 
gebruikt:
‘We schillen die en het vruchtvlees dat in de 
schil zit gaat in de droogoven. Daar maken 
we lekkere thee van. De sinaasappel doen we 
vervolgens in de juicer om sap te maken. Dan blijft 
er pulp over en die gaat ook in de droogoven. Dat 
wordt fruitpoeder voor het dessert!’

Adres: Vleutenseweg 382
Website: www.instock.nl

Door Sellam (10)

De winkels in de Kanaalstraat zijn heel populair. Er zijn veel dingen te doen. Vooral 
groentewinkels kom je veel tegen. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en ook 
Nederlandse winkels. Je vindt soms rare dingen, zoals Sopropo. Dat heeft heel veel 
vitamines net als je bloed. En ijzer. Als je ziek bent, is het heel genezend.

Kan het nog gezonder?

Quiz
Hoe heten deze groenten? 

Stuur je antwoord naar 

buurtblinkers@gmail.com 

en je maakt kans op een 

rare-groenten-pakket!
1
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GOED!

Test door Fahad en Emirhan
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De brug is gebroken, nu moet je springen

Hij houdt de wacht

Gak gak

Wak wak



Schaatsen!

Meesje

De wolken van Nisrine

Ons Lombok...?
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Door Hajar (13) & Leoni (35)

De Abel Tasmanbrug is gebouwd in het jaar 1906. Fietsers, voetgangers en auto's maken gebruik van de 
brug. De brug overbrugt het Leidsche Rijnkanaal. Zodra er een boot komt, wordt de brug geopend door 
middel van contragewichten. De Abel Tasmanbrug is een beweegbare brug in de vorm van een ophaal-
brug. De brug verbindt drie straten met elkaar. De Abel Tasmanstraat, de Leidseweg en de Leidsekade.

De Abel Tasmanbrug is stevig omdat er vakwerkconstructie in is verwerkt. Verder zijn de brugonderdelen 
goed aan elkaar vastgemaakt of in het wegdek verankerd. Hierdoor is het een stevige brug en ook veilig. 
Daarnaast is er in de brugconstructie ook veel profiel verwerkt. Dat geeft een mooi effect, maar de brug 
is daardoor ook lichter aangezien er minder metaal gebruikt is.

Maar wie was die Abel Tasman eigenlijk? Abel Tasman was een ontdekkingsreiziger die voor de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) werkte. Hij leefde van 1603 tot 1659. Hij heeft een groot deel van Aus-
tralië en Tasmanië in 1642 ontdekt. Daarnaast heeft hij ook Nieuw-Zeeland en Tongatapu in 1643 ontdekt.

Mop 

Door Fahad (10 jaar) en Leoni (35 jaar)

Jantje slaapt en hij droomt.

Hij staat op de Abel Tasmanbrug.

Voor hem staat een tijger met een boze blik 

en achter hem staat een enge hond met scherpe tanden.

Hij wil in het water springen, maar daar zwemmen haaien.

Wat moet jantje doen?

antwoord: wakker worden!

Abel Tasmanbrug, foto gemaakt door Hajar.

Abel Tasman

Abel Tasmanbrug

Tekening van Romaissa (11)



Wat is U2B-heard?
U2B-heard is een cliëntenplatform voor en 
door (kwetsbare) jongeren die in aanraking 
zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg 
en andere instanties, door bijv. het hebben van 
schulden of problemen in de familiekring.

Wat doet U-2B Heard?
 Wij informeren en adviseren jongeren over 
alle zaken rondom woonvoorzieningen, 
dagbestedingen, actuele thema’s, problemen en 

alles wat ze maar willen weten in hun situatie. We 
komen samen en doen onderzoek naar de huidige 
situatie, denken na over toekomstperspectieven 
en geven gevraagd en ongevraagd advies. We 
staan in contact met de gemeente en verschillende 
instellingen. Wij hebben maar één doel:
‘een stem en gezicht geven aan kwetsbare 
jongeren in de stad Utrecht’

Kom eens langs: 
Leidsekade 117 
(in de ruimte van Muntmeesters) 
Meer info: www.u-2bheard.nl

(het interview is in het Engels afgenomen en het 
artikel is ook in het Engels geschreven!)
By Amal (10) en Nisrine (10)

The voorkamer is a 
meeting space where 
newcomers and locals 
come together and 
work on their talents. 
Whatever they do, they 
do it together, its a co-
creation. Minem tells us 
all about this.
'A person from an other country brings her or his 
talents and stories to the voorkamer and then 
they work together with al local person to create 
beautiful stuff. For example, Mohamed came from 
an other country. He likes to work with ceramics 
and then he made glasses with a dutch artist lady.'

What do you do in the voorkamer? Minem: 'every 
week we have an Arabic and Dutch language 
cafe and a game night. Every month there is an 
event for women to exchange experience, 'samen 
zingen' that 's singing in Dutch and also films.'

What do you like here? 'I like the people, it is 
positive and gezellig.'

In the Voorkamer come people from everywhere: 
Syria, Eritrea, Palestine, Turkey, Israel, Germany, 
Maroc and the Netherlands of course.

What do you like to ask the lombok people? 'We 
would love to be more in contact with the lombok 
people. We are very happy when people come to 
our events or just come to have a coffee with us, 
know us better, just to talk with us or maybe even 

organise events with us. Also volunteers are always 
welcome!

Come by: Kanaalstraat 225 
More info: www.devoorkamer.org

Co-creation in Lombok
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U2B-heard
Stichting Buurtblinkers 
zit in hetzelfde pand als 
U2B-heard. Hoog tijd 
om onze buren eens 
beter te leren kennen!



Salena (11)

Ik heb ‘Hoe overleef 
ik mezelf’ van 
Francine Oomen 
gelezen.

Het boek is leuk en 
spannend. Roos komt 
in de puberteit en ze 
verandert heel erg. 
Ook zijn haar ouders 
gescheiden. Ik had 
het boek in 4 dagen 
uit. Ik las hem de 
hele tijd, ook toen 
ik eigenlijk moest 
slapen.

Wat lees jij?

Sohaib (9)
Ik lees ‘Sjakie en de 
Chocoladefabriek’ 
van Roald Dahl. Ik 
heb nog nooit zo’n 
dik boek gelezen. Ik 
vind lezen heel leuk. 
Ik lees dit boek in 
bed als ik ga slapen 
of net wakker ben. 
Er zijn veel grapjes 
die leuk zijn in het 
boek. Sjakie heeft 
de gouden wikkel 
gevonden en mag in 
de chocoladefabriek.

Melisa (10)
Ik lees ‘Dagboek van 
een muts’ van Rachel 
Renée Russell.

Het is een grappig 
verhaal over Nikki 
en Brandon. En 
over school. Ook de 
tekeningen vind ik 
leuk.

10
Tekening van Amira (8) Weet jij waar deze geheime plek van Amira is? 

Salena: “Ik las hem 
de hele tijd, ook toen 

ik eigenlijk moest 
slapen.”



Stichting Buurtblinkers
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Stichting Buurtblinkers 
is een organisatie in 
Lombok. Opgericht om 
kinderen en jongeren en 
de buurtbetrokkenheid 
in Lombok een zetje te 
geven.

Wat doen we?
• Vrijwilligers geven individuele bijles en 

huiswerkbegeleiding aan kinderen tussen 7 en 
16 jaar. De kinderen komen bij ons omdat ze 
wel wat extra begeleiding kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld omdat ze tweetalig zijn. We 
focussen op taalontwikkeling, maar ook 
andere vakken komen aan bod. Ook vinden 
we de sociale en creatieve ontwikkeling erg 
belangrijk. 

• Verder organiseren we laagdrempelige 
workshops voor kinderen en jongeren, 
gegeven door kunstenaars en vakmensen. 

• En natuurlijk begeleiden we buurtkinderen bij 
het maken van deze krant ‘de Buurtblinker’! 

Buurtgenoot Kiki Kip heeft een heel mooi 
promotiefilmpje voor ons gemaakt. Je kunt dit 
bekijken op youtube. Zoekterm: Buurtblinkers. 

Zou je het leuk vinden om mee te werken als 
Buurtblinker? 
Als individuele begeleider, als kunstenaar, vakman/
vrouw of als redactielid? Of wil je je als kind of 
jongere opgeven?  Neem dat contact op met 
Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers) 
buurtblinkers@gmail.com 

Adres: Leidsekade 117-118
Meer info: www.buurtblinkers.nl



colofon 

Positief nieuws van dichtbij!

Onder begeleiding van 4 volwassenen hebben 9 kinderen interviews 
afgenomen met interessante buurtgenoten en organisaties. De 
kinderen hebben onderzoek gedaan en nagedacht over hun buurtje. 
Dit hebben ze verwerkt in de artikelen die je vindt in deze krant. We zijn 
erg trots op deze betrokken en enthousiaste kinderen. Samen laten 
we de buurt blinken!

Dit is de tweede editie van de Buurtblinker (voorheen de Uitblinker). De 
krant is een project van stichting Buurtblinkers. (zie pagina 11 voor meer 
informatie over onze stichting)

We gaan de krant vaker uitgeven. We willen Mathilde uit de 
Bandoengstraat heel erg bedanken voor haar donatie n.a.v. de eerste 
editie. U kunt ons ook steunen met een (kleine) donatie door contact 
met ons te zoeken via ons emailadres. Ook adverteerders zijn meer dan 
welkom. buurtblinkers@gmail.com

Kinderen en volwassenen die graag willen meewerken aan de 
Buurtblinker, stuur een mailtje naar buurtblinkers@gmail.com!

Over deze krant

Redactie
Mounir
Hamza
Emirhan
Fahad
Nisrine
Amal
Hajar
Sellam
Amin  
Rebecca
Machiel
John
Frederike (eindredactie)

Adres
Leidsekade 117-118
3532 HD Utrecht

Website
www.buurtblinkers.nl

Email 
buurtblinkers@gmail.com

Vormgever
Margot Laane

Met dank aan
Alle Buurtblinkers (jonge én oudere), alle 
geïnterviewden, Oranjefonds, Kansfonds, 
Muntmeesters én onze vormgeefster Margot 
Laane!

Drukkerij
DKZET

Datum uitgave
Lente 2018

Niets van deze krant mag zonder 
toestemming van de redactie gekopieerd 
en gebruikt worden op andere websites, 
drukwerk of andere media.

Hamza en Sellam oefenen open vragen

Een onverwachts steuntje in de rug. Bedankt Mathilde!

Onze eerste editie. Wel wat verbeterd toch? Het uitwerken van een artikel vraagt veel aandacht en tijd. Op een ouderwetse typemachine!


