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Door Rayenne (12) en Ouafa (11)

Wij hebben Annet Schaap 
geïnterviewd maar wie is 
Annet Schaap? Annet Schaap 
is een schrijfster en zij heeft 
het beroemde boek LAMPJE 
geschreven. Ze woont ook nog 
eens in de wijk, hoe gaaf is dat! 
Ze schrijft niet alleen, maar 
tekent ook! En ze werkt ook veel 
samen met andere schrijvers. 
Wil je meer over Annet Schaap 
weten lees dan dit artikel!

Hoe kom je op het idee voor een nieuw 
verhaal?
‘Het komt eigenlijk op het moment dat ik er 
niet over nadenk. Als ik er wel over nadenk 
dat komt het niet. Ik had het verhaal over een 
vuurtoren al heel lang in mijn hoofd maar het 
was helemaal opgedroogd en daar was ik boos 
en verdrietig over. Ik was er al helemaal niet 
meer mee bezig. Toen lag ik een keer in bed en 
ineens van TOINK! Toen kwam het verhaal van 
Lampje ineens binnen.’

Is Lampje gebaseerd op een persoonlijk 
verhaal of heb je het bedacht?
‘Het speelt 100 jaar geleden en er is een 
vuurtoren, een lucifer en een zeemeermin. De 
vuurtoren heb ik echt gezien maar die lijkt niet 
op die uit het boek. 

Lees verder op pagina 2 > 

Een kijkje in het hoofd van schrijfster Annet Schaap

Wijkkrant gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw Engeland

Rayenne en Ouafa interviewen Annet Schaap
Foto: Machiel Coehorst

Mo en Oma     Door Emirhan en Joost
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Vervolg van het interview met Annet Schaap van pagina 1 > 

Toen ik door Amerika reisde heb ik daar heel veel landschappen en zeeën 
gezien die me geïnspireerd hebben. Kleine stukjes van je leven gebruik 
je altijd wel. Op een gegeven moment ligt er een jongen onder een 

bed. Ik heb me ook ooit wel zo 
ongelukkig of boos op de wereld 
gevoeld, dat gebruik ik dan. 
Ik droomde ooit dat een 
recensent in de krant 
had geschreven dat 
mijn jeugdboeken “Fijne 
troostboeken” waren. Dat vind ik 
een mooie omschrijving.‘

Vind je jezelf een goede 
schrijfster en waarom?
‘Als ik eenmaal aan het schrijven 
ben en als het me lukt om het zo 
op te schrijven als ik het in mijn 
hoofd heb, dan vind ik mezelf een 
goeie schrijfster. Maar het duurt 
altijd heel lang en dan komt er 

niets uit me en dan vind ik mezelf echt een waardeloze rotschrijver. Ze 
zeggen altijd: je moet gewoon achter je bureau gaan zitten en beginnen. 
Nou, dat helpt niet!!! (lachend)
Het gaat om concentratie en rust van binnen. Toen ik zo oud was als 
jullie, schreef ik veel verhaaltjes. En ik had van mijn ouders geleerd 
hoe het toen was, dat je niet zomaar schrijver kon worden, dat je dan 
een geleerde man moest zijn. Dus ik dacht: ik word wel tekenaar. Een 
leuk onschuldig beroep. Maar ik wilde het allerliefste schrijver worden. 

En nu ben ik allebei. Maar op het moment merk ik dat mijn hand wat 
roestig is (als ik teken) en dat het schrijven belangrijker is.’

Hoe vind je het om zoveel prijzen te winnen?
‘De derde prijs die ik kreeg was de gouden Griffel, en die wilde ik héél 
graag. Als ik met mijn zoon was en we zagen een ster vallen, dan zeiden 
we: de Gouden griffel! Dus toen ik die kreeg was ik echt héél erg blij!’

Wat is je favoriete kinderboek?
‘De tuinen van Dorr van Paul Biegel.’

Hoe lang duurt het om een tekening te maken?
‘Ik doe ongeveer een maand over illustreren van een boek als 
Superjuffie.
Als je echt wilt uitproberen en weggooien en overnieuw wilt doen dan 
duurt het veel langer. Lampje schrijven duurde 3 jaar! Voor een eigen 
prentenboek zou ik veel tijd willen nemen.’

Heb je nog een paar tekentips?
‘Mijn grootste tekentip is: neem altijd een schetsboekje mee. Dat kan een 
soort dagboekje worden. Dan kijk je er later in en dan denk je oh ja, dat 
jongetje of die hond! Als je iets moois ziet, dan teken je dat. Mijn beste tip 
is dat je iets heel vaak moet doen, dan word je er vanzelf beter in.’

Van het boek ‘Lampje’ is nu ook een theatervoorstelling én een TV-serie 
gemaakt! Ook is er net een nieuw boek verschenen van Annet Schaap. 
Het heet: ‘de Boom met het oor’. www.annetschaap.com
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Recensie: Levantine
Door Amal (12) en Nisrine (11)

Amal en Nisrine waren naar het restaurant 

Levantine op het Moskeeplein gegaan om 

eten te proeven voor een recensie. Het 

was heel smaakvol. Hieronder lees je er 

meer over.

De naam is afgeleid van het woord levant. Het is de historisch 
geografische naam voor een deel van zuid west Azië. De inrichting 
was vooral heel vrolijk maar toch heel chic en in de Midden Oosterse 
stijl. Er waren hele mooie lampen, de banken hadden een hele mooie 
mosterdgele kleur en dat blonk uit. De sfeer was heel relaxed. De 
serveersters waren heel klantvriendelijk en wisten veel over het 
restaurant. Het eten is de prijs wel waard. Al het eten is halal en dat is 
fijn want iedereen kan er dan gaan eten.

Moskeeplein 87
www.levantine.nl

Zeytoen:
Je proeft vooral de olijven maar dat is juist het lekkere eraan

Mix kano gehakt, kip, spinazie:
Je proeft de kruiden in de kipkano heel erg (lekker), de gehakt 

kano was wat minder en de spinazie was heel lekker met de kaas

Manti
Je proeft de yoghurt heel erg en daar houden wij persoonlijk 

niet zo van.

Koude Mezzes: hummus, 
roomkaas, baba ganoush: 

De baba ganoush (6) was wat fris, de hummus (7) was heel 
romig en de roomkaas (9) was heel lekker

Dessert chocoladetaart: 
Het was heel lekker zoet, niet machtig en zeker een aanrader

8,5

9

7

gemiddeld

7,3

9

Munt thee:
Het was niet te zoet en je proeft de munt heel erg en er zat een 

leuk honing lepeltje bij.
9,5

De omslag van het boek Lampje



Door Rayenne (12) en Marte

Wij, Rayene (12) en Marte, maakten 
kennis met Hasan, die onlangs in 
Nieuw-Engeland kwam wonen. 
Hasan vluchtte uit Damascus voor 
de oorlog in Syrië. Hij woonde een 
tijdje bij zijn ouders in Kanaleneiland 
en heeft nu zijn eigen appartementje 
in Nieuw-Engeland. Hoe werd hij 
hier als nieuwkomer ontvangen? 
We praatten met Hasan over zijn 
ervaringen in Utrecht en zijn contact 
met buurtbewoners.
‘Door Utrecht werd ik meteen in mijn hart geraakt. Het voelde alsof ik 
weer even in Damascus was,’ vertelt Hasan over zijn aankomst in de 
stad. Veel dingen in Syrië en Nederland zijn totaal verschillend. Maar 
de oude straten en gebouwen van Utrecht herinneren Hasan aan zijn 
voormalige woonplaats, een van de oudste steden ter wereld. Voor de 
burgeroorlog in 2011 in Syrië begon was Damascus een geliefde locatie 
onder toeristen. Ze kwamen historische bouwwerken bezichtigen, zoals 
de grote Omajjadenmoskee. Ook kwamen veel Syrische jongeren uit de 
omringende dorpen aan de Universiteit van Damascus studeren. Beide 
steden staan dus open voor nieuwkomers. ‘De mensen in Utrecht vind ik 
geweldig. Ze zijn aardig en glimlachen veel. Net zoals in Damascus.’

In augustus verhuisde hij naar het appartement waar we nu op visite 
zijn. ‘Als nieuwkomer krijg je een huis toegewezen door de gemeente, 
je hebt er geen invloed op waar je precies terecht komt. Ik heb dus heel 
veel geluk gehad.’

De buren kwamen al gauw kennis maken toen Hasan hier introk. Later 
klopte Hasan eens bij de onderbuurman aan om even te kletsen. Die 
bleek het te druk te hebben en pakte zijn agenda erbij om een afspraak 
te maken. Dit is een groot verschil tussen Nederlanders en Syriërs. ‘In 
Syrië zet je sociale afspraken nooit in je agenda. Als ik me verveel ga ik 
bij een vriend of familielid langs en dan maken we tijd voor elkaar.’ Over 
dit soort verschillen ging Hasan met zijn buren in gesprek. Na een tijdje 
kwam de buurman steeds vaker spontaan op de koffie. Het contact 
met zijn buren werd steeds beter. ‘Mijn buren weten veel meer over 
Utrecht en de buurt, ze houden mij op de hoogte.’ Ook nam hij deel aan 
activiteiten bij de Voorkamer. Zo ontmoette hij veel andere Syriërs maar 
ook veel buurtgenoten. Hij voelde zich meteen welkom.

Hasan ziet een goede toekomst voor zich in de buurt. Hij heeft zich 
op de Hogeschool Utrecht aangemeld voor de studie International 
Business. Hij wil later een eigen parfumerie beginnen in Utrecht en hij 
hoopt nog lang in deze wijk te blijven wonen.

Op visite bij een nieuwe buurtbewoner

Rayenne, Marte en Hasan
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Stelling: Ik voel me veilig in Lombok

Wist je dat de Antoniuskerk
 op de Kanaalstraat nu 

‘Stadsklooster Utrecht’ heet 
en dat het in het najaar officieel 

haar deuren opent voor iedereen? 
Je kunt er tot rust komen, naar 
een mooi concert luisteren en 

nog veel meer. 

www.stadskloosterutrecht.nl

Wist je dat...
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Onze wijk Lombok is de laatste tijd veel negatief in het nieuws. Een paar schietpartijen, 

een gevecht tussen politie en omstanders, drugsdealers en hangjongeren. De wijk 

lijkt – als we de media mogen geloven – steeds onveiliger te worden. Nisrine (11) en 

Amal (12) wonen zelf in Lombok en vroegen zich af of de mensen zich veilig voelen 

in Lombok. Ze legden de stelling ‘Ik voel me veilig in Lombok’ voor aan een aantal 

mensen op de Kanaalstraat. Zijn ze het eens of oneens met de stelling?

Louise Bekenkamp uit Nieuwegein

Eens ‘Ik kom al jaren op de Ka-
naalstraat om te winkelen en mijn 
boodschappen te doen. Hier verko-
pen ze dingen die ik in Nieuwegein 
niet kan verkrijgen. Ik ben nooit bang 
geweest in Lombok en ben dat nu 
ook niet. Overal zijn er gekken en 
geesteszieken en kan je wat over-
komen, maar je moet je hierdoor niet 
bang laten maken.’

Esma uit Lombok

Eens ‘Ik ben hier geboren en geto-
gen. Ik ken iedereen uit de wijk en 
iedereen kent mij. Je moet je niet 
bang laten maken en gewoon je ding 
blijven doen. Ik heb met niemand hier 
in de wijk een probleem.’ 

Fleur is 1 juni in Lombok komen 
wonen

Eens ‘Voordat ik hier kwam wonen 
wist ik niet zoveel over Lombok. Ik 
kende wel de reputatie van de Ka-
naalstraat en had filmpjes over de 
vechtpartij gezien. Net voordat ik hier 
kwam wonen op 1 juni was Lombok 
veel negatief in het nieuws. Daar 
schrok ik wel van. Maar nu ik eenmaal 
hier zit, voel ik me veilig in de wijk.’

Martin Teeuwen van Dierenwinkel 
Teeuwen op de Kanaalstraat

Eens ‘Na 18 uur ben ik weg hier. Ik 
woon elders en werk alleen in Lom-
bok. Ik kan er dus niet over zeggen 
hoe het ’s avonds en ’s nachts is, 
maar overdag voel ik me veilig in 
Lombok. Overal kan je toevallig slach-
toffer worden van een schietpartij. Ik 
ben niet bang. Ik houd mijn ogen wel 
open.’ 



De Cereolfabriek  Foto: Andre Russcher

  Merwedekanaal 1928

Merwedekanaal 2019
Foto: Thomas Duiker

Vogeltjes bij vogeltjes. 
Foto: Salena (12) en Amal (12)
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Recensie: Voorstelling Theater Lombok
Door Firdaouss (13)

“Help! Ik heb een vlieg ingeslikt!” 
is een kindervoorstelling die 
we op 17 april hebben gezien in 
Theater Lombok.

De hoofdpersoon is Mark de Ridder (Mark van 
Vliet), hij speelt een “jong” kindje dat naar 
bed gaat. Maar Mark heeft per ongeluk een 
vlieg ingeslikt, en hij wil de vlieg eruit halen. Hij 
heeft een oplossing bedacht door een spin  in 
zijn buik te doen, zodat de spin met een

 

spinnenweb de vlieg kan vangen. Maar zijn 
plannen maken alles alleen maar erger.

Mark speelt verschillende rollen. Hij speelt een 
klein kind, een vlieg, een kip en veel meer.

Licht en geluid waren erg belangrijk in de 
voorstelling. Licht en geluid liep gelijk met de 
beweging die de acteur maakte. De muziek 
was telkens precies op tijd. De muziek die we 
hoorden was klassieke muziek, maar het paste 
er wel goed bij. De acteur zong ook liedjes.

Het was een grappig, leuk en spannend 
verhaal. De kinderen vonden het erg leuk 
en ze moesten allemaal lachen. Ze waren 
ook gemotiveerd om mee te praten. Mark 
motiveerde de kinderen ook om mee te 
bewegen en klappen.

Theater Lombok
Makassarstraat 84 
www.theaterlombok.nl

Mop: Mijn leven is slecht! Ze eten mij op!

De sigaar zegt: Maar 
mijn leven is nog 
slechter. Eerst steken 
ze mijn kop in brand 
en dan knabbelen ze 
aan mijn kontje!

Door Mohamed Amine (8)

De appel zegt: Ik heb 
een slecht leven. 
De mensen eten mij 
helemaal op!

De banaan zegt: Mijn 
leven is nog slechter. 
Ze halen mijn huid 
eraf en eten mij 
helemaal op!



Door Amal (12) en Nisrine (11) 

In deze wijk wonen heel veel mensen met mooie 
verhalen. Kim en Thomas van West Side Stories 
zorgen dat deze verhalen geopenbaard worden. 
Ze zorgen ervoor dat mensen in de wijk elkaar 
beter leren kennen. De buurtblinker reporters 
waren bij de lancering van hun website. Daar 
hebben ze Kim en Thomas geïnterviewd.

Thomas vertelt lachend over hoe ze het hebben opgestart. ‘Per 
ongeluk, we kwamen een meneer tegen. Hij had veel verhalen en we 
vinden het heel leuk om verhalen van mensen te horen. En we vinden 
het ook leuk om die verhalen door te vertellen.’

Thomas en Kim vertellen over wat het doel van hun redactie is. ‘Wij 
merken vaak dat mensen langs elkaar heen lopen. Wij maken ook 
video-interviews (Buren in Beeld) en die zorgen er dan voor dat als 
je iemand tegen komt dat je dan niet gelijk denkt ‘wie is dat?’ Een 
meneer uit Zeeland benaderde ons omdat hij meer wou weten over 
hoe het nu gaat in de wijk. Hij woonde hier 40 jaar geleden.’

Ze zouden het ook leuk vinden om een keer met kinderen een krant 
te maken. Dus wie weet gaan we nog vaak samenwerken.

Wil je meer mooie buurtverhalen te weten komen ga dan naar de 
website. 

www.westside-stories.nl

West Side Stories
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Wist je dat er een ridder uit de 17de eeuw op het Westplein 
ligt te slapen? Het kunstwerk heet ‘De Slapende Mars’ en is 
gemaakt door kunstenaars van De Strakke Hand. Hij heeft 

ook nog een vriend op een muur in Kanaleneiland: ‘De Luitspeler’. Het is een 
eerbetoon aan schilder Dirck van Baburen en een groep schilders die de 

‘Utrechtse Caravaggisten’ genoemd worden.

Wist je dat...

Wist je dat er ook 
schildpadden wonen in 

onze wijk? 

Wist je dat...

Lancering van de website



colofon 

Kinderen van Buurtblinkers hebben in onze wijk interviews afgenomen, 
onderzoek gedaan, artikelen geschreven, cartoons, moppen en 
tekeningen gemaakt. We zijn weer erg trots op deze betrokken en 
enthousiaste kinderen. Samen laten we de buurt blinken! De krant komt 
een paar keer per jaar uit en is een project van stichting Buurtblinkers.

Over stichting Buurtblinkers
Buurtblinkers is een organisatie in Lombok. Opgericht om kinderen, 
jongeren en de buurtbetrokkenheid in Utrecht West een zetje te geven.
-We geven individuele bijles aan kinderen (6-16 jaar) die dat nodig hebben
-We begeleiden kinderen bij het maken van deze krant
-We organiseren talentworkshops

Word ook Buurtblinker!
Zou je het leuk vinden om bijles te geven, zie dan de vacature op deze 
pagina. Ook hulp bij het maken van de krant is meer dan welkom!

Of ben je tussen 6 en 16 jaar en wil je zelf bijles krijgen of voor de krant 
werken? Neem dan contact op met coördinator Frederike Diepenbroek.

Sponsoring
Je kunt ons financieel steunen met een (kleine) donatie. Ook bedrijven 
die ons willen sponsoren zijn zeer welkom.

Buurtblinkers
Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers)
06-51680181 / buurtblinkers@gmail.com / www.buurtblinkers.nl

Over deze krant

Redactie
Nisrine
Amal
Rayenne
Ouafa
Salena
Israa
Firdaouss
Nouha
Manar
Emirhan

Mohamed Amine
&
Marte
Rebecca
Machiel
Leoni
Nabiha
Stefanie
Joost
Frederike

Adres
Leidsekade 117-118
3532 HD Utrecht

Website
www.buurtblinkers.nl

Email 
buurtblinkers@
gmail.com

Met dank aan
alle Buurtblinkers 
(jonge én oudere), 
de fondsen
Muntmeesters, 
onze vormgeefster 
Margot Laane en 
alle organisaties die 
meegewerkt hebben!

Drukkerij
DKZET

Vormgever
Margot Laane

Datum 
uitgave
juli 2019
(vierde editie)

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

Redactie in actie

Vacature


