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Door Zein (11) en Yusuf (11)
Je hoeft niet per se naar het bos of de Amazone 
om planten en dieren te ontdekken. Als je de deur 
uitstapt zie je al natuur. Ook hier in Lombok. 

We zijn met een groep op Stadssafari gegaan, 
samen met Ariana van Natuurwijs. We hebben 
geleerd over planten die we nog niet kenden. We 

zijn ook insecten gaan onderzoeken. We deden ze 
in een potje met een vergrootglas. Daarna lieten 
we ze weer vrij. We wisten niet hoe de planten 
en dieren heetten en het was leuk om hierover 
te leren. Bijna op elke plek waar je liep zag je wel 
planten, dat hadden we niet verwacht. Let maar 
eens op als je door de wijk loopt, welke planten je 
allemaal ziet!

Verder in deze krant:
p.2 Armoede in Lombok
p.4 Opgegroeid in Lombok
p.6 Recensies! 

Benieuwd naar de rest van de foto’s van de safari? Check pagina 3!

Onderzoeken welke planten in onze wijk te vinden zijnGulden Sleutelbloem Troshyacint



Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn! De goede antwoorden 
vindt u op pagina 7. Niet spieken!

1) Hoeveel huishoudens komen er nu bij de voedselbank?
A – 30 
B – 50 
C – 150 

2) Hoeveel voedselbanken heeft Lombok?
A – 5 
B – 3 
C – 1

3) Hoe komt de voedselbank aan het eten?
A – Ze kopen het 
B – Ze krijgen het van supermarkten
C – Via inzamelingsacties en van scholen 

4) Is er een wachtlijst? 
A – Ja
B – Nee 
C – Misschien 

5) Hoeveel vrijwilligers werken er bij de voedselbank? 
A – Tussen 0 en 5
B – Tussen 10 en 20 
C – Tuassen 20 en 50 

6) Welke producten komt de voedselbank altijd te kort?
A – Halal vlees
B – Luiers 
C – Hygiëne producten, zoals maandverband, deodorant en 
tandpasta 
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Armoede in LombokArmoede in Lombok
Door Ayse Melek (11), Nouha (11) en Safanour (11)

Wij wilden weten of er armoede was in de wijk Lombok. Bij armoede 
dachten wij aan een voedselbank  en daar gingen wij op bezoek. 
Coördinator Pia ten Hoeve gaf ons een rondleiding en wij stelden haar 
een paar vragen. Pia ziet het aantal huishoudens dat gebruik moet 
maken van de voedselbank groeien. Gelukkig werken ze niet met 
wachtlijsten. Het eten dat er is wordt verdeeld over het aantal mensen 
die dat nodig heeft.

Het eten dat ze uitdelen komt vanuit het centraal magazijn van 
supermarkten, van inzamelingsacties of scholen en groente en 
fruit wordt ook ingekocht voor de voedselbank. Het aanbod is heel 
wisselend, soms krijgen ze juist heel veel sla en na bijvoorbeeld na Pasen 
komen er veel paasproducten binnen. Er zijn een aantal producten die ze 
altijd tekortkomen, zoals: maandverband,  luiers, deodorant, Halal vlees, 
houdbare melk en simpele basisproducten. Ze hebben op deze locatie 
geen spullen voor (huis)dieren. 

Wat kan de wijk Lombok doen aan de armoede in de wijk? Mensen in de 
wijk mogen altijd spullen langsbrengen bij de voedselbank, bijvoorbeeld 
spullen uit een kerstpakket of producten die zij overhebben. De spullen 

moeten nog wel houdbaar zijn en in een gesloten verpakking zitten, 
maar de voedselbank neemt ook eten aan dat door mensen zelf gekookt 
is (graag in bakjes). Het brengen van spullen kan op donderdagochtend, 
want ze beginnen om 13:30 met het uitdelen van spullen.

Heeft u hulp nodig van de voedselbank? Dan kunt u zich aanmelden via 
www.voedselbankutrecht.nl of via het Buurtteam. De voedselbank van 
Lombok zit in de Wijkplaats aan de Johannes camphuysstraat 101.

Een kratje met voedsel van de voedselbank

QUIZZZQUIZZZ

Armoede Armoede 
en hygiëneen hygiëne

Als je moet leven van weinig geld, gaat je geld 
vooral op aan eten en rekeningen. Maar van 
dat geld moet je ook andere dingen kopen, 
zoals bijvoorbeeld tandpasta, tandenborstels, 
deodorant, maandverband, tampons of 
mondkapjes (dit noem je hygiëne producten). 
Deze producten zijn soms duur, maar wel 
heel belangrijk. In het Majellapark hangt een 
Klini Kastje aan een boom. In dit kastje kun je 
hygiëne producten achterlaten voor mensen 
die daar zelf geen geld voor hebben. Zo kan je 
als wijkbewoner anderen en ook kinderen die 
in armoede leven een klein beetje helpen. 
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FotopaginaFotopagina
Yusuf (11) en Mickey fotografeerden de zomer in Lombok.

Ariana vertelt over 
lavendel. Lavendel ruikt 

heel lekker.

Hier mogen de bloemen lekker groeien 
en daar komen veel bijen op af.

Insecten bekijken door een vergrootglas en daarna snel 
terugzetten! 

Donkere blaadjes en een lichte hemel. 



Wist je dat...
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Opgegroeid inOpgegroeid in  LombokLombok
Door Zein (11) en Mohammed (11)

Wij, Zein en Mohammed, zijn benieuwd naar de 

geschiedenis van Lombok en hoe het was om op te 

groeien in de wijk. Daarom gaan we op bezoek bij 

Jacques en Liesbeth om hen te interviewen. Zij wonen op 

een woonboot aan de Billitonkade. Jacques is 68 jaar en 

woont al zijn hele leven aan de Billitonkade. Hij is in een 

normaal huis geboren, maar is samen met Liesbeth op 

een woonboot gaan wonen.

Hoe is het om hier te wonen op een woonboot? Het is hier 

heel leuk. Midden in de stad, maar toch in de natuur. Vrij 

uitzicht, een wijk met allemaal winkels en leuke buren.

Liesbeth: We zagen deze week een eend met 14 kleintjes. 

Die hebben we geteld. Dat was ook heel leuk om te zien. 

Dan zien we dat het lente wordt. Als het stormt dan gaan 

we altijd een beetje op en neer. Dan merk je dat je op een 

boot zit. Dat merk je ook als er roeiboten voorbijkomen.

Zein: dat voel je nu ook! We schommelen een beetje.

[Er komt toevallig een boot voorbij…] 

Hebben jullie eerst in een huis gewoond? Jacques: Ik 

ben opgegroeid op de kade, maar we zijn samen op een 

woonboot gaan wonen. We hebben eerst op een heel 

klein bootje gewoond. Maar toen we kinderen kregen 

moesten we kiezen tussen een gewoon huis of op een 

grotere woonboot wonen. We hebben uiteindelijk 

besloten om de kleine woonboot te ruilen met een grote 

woonboot. Hier hebben we veel aan geklust.

Hoe vonden jullie kinderen het om op te groeien op 

een woonboot? Liesbeth: We hebben 3 dochters en die 

hebben 4 jongetjes. Onze dochters vonden het heel 

leuk om op te groeien op de woonboot. Ze hebben heel 

vroeg leren zwemmen, dat is belangrijk. En ze hebben 

zo ook leren zeilen. Met spreekbeurten kwamen de 

dochters altijd met de klas op de woonboot. Het was leuk 

om te laten zien aan klasgenootjes hoe wij als gezin op 

een woonboot leefden. Onze kleinkinderen komen ook 

logeren op de woonboot. Dat is heel leuk en gezellig. We 

hebben een logeerkamer met een stapelbed.

Wat zijn de verschillen tussen nu en vroeger in de 

wijk? Het grootste verschil is dat het veel drukker is 

geworden in de wijk. Er kwamen veel mensen uit andere 

landen wonen. Ook zijn er veel meer auto’s en verkeer 

bijgekomen.

Zijn er dan veel huizen bijgekomen in de wijk?

Jacques: Er zijn niet zo heel veel huizen bijgekomen. 

Aan de Bankastraat stond een oude melkfabriek. Deze 

is afgebroken en daar zijn nieuwe huizen gekomen. Wat 

je ook veel ziet, is dat bewoners een extra verdieping op 

hun huis hebben gebouwd. Ook zijn er een aantal flats bij 

gebouwd aan de overkant van het water. Het is vooral 

drukker door het verkeer.

Hoe speelden jullie vroeger buiten? Jacques: Vroeger 

stonden er bijna geen auto’s en kon je veilig op straat 

spelen. Zo gingen we midden op straat voetballen en 

Op deze oude foto kijk je zo op de Billitonkade en de woonboot van 
Jacques en Liesbeth. Op de achtergrond zie je de Schoorsteen van de 

oude melkfabriek die aan de Bankastraat stond. 

Zo zag de Billitonkade eruit in 1978. Er staan heel weinig auto’s. Hier kon 
je nog midden op straat spelen.
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Wist je dat...

Loop eens door de Abel Tasmanstraat, dan kom je 
misschien Kartini tegen! 

Aan het begin van de straat is ze te zien op een 
tegelschildering. Kartini werd geboren in 1879 in 
voormalig Nederlands-Indië. Zij kwam op voor de gelijke 
rechten van vrouwen. Ze was dus een feminist. Kartini 
mocht naar school, maar toen ze twaalf werd moest ze 
thuisblijven tot ze moest trouwen. Ze wilde heel graag 
verder studeren maar dat mocht niet. Kartini vond juist 
dat iedereen het recht had om zich te ontwikkelen. 

Ze had ook kritiek op Nederland, dat toen de macht had over Indonesië. 
Hier schreef ze ook over in brieven aan haar vriendinnen. In Indonesië wordt 
nog jaarlijks Kartinidag gevierd, want daar wordt ze als een heldin gezien. In 
Nederland is ze helemaal niet zo bekend, terwijl ze wel in het Nederlands schreef!

kwam er maar heel soms een auto. Nu is het heel druk en 

moet je goed op auto’s letten. Vroeger hadden mensen 

geen auto. Wij hadden geen auto en de buren hadden ook 

geen auto. We speelden op straat met een autoped en een 

zelfgemaakte kar van oude wielen. Ook op het Bankaplein, 

dit was vroeger al een speeltuin. Die is er altijd al geweest.

Hè!? Een autoped!?... Wat is een autoped?

Jacques: Dat is een step.

Waar kochten jullie snoepjes? Jacques: Op de hoek van 

de Billitonkade en Kanaalstraat bij de brug, zat drogisterij 

Smaal. Die had glazen potten vol met snoepjes. Ook op 

het Bankaplein op de hoek met de Makassastraat zat een 

snoepwinkel en die heette ‘Van der Lee’. Die verkocht 

alleen maar snoep. Op de toonbank lag een glazen plaat 

en daaronder lagen allemaal snoepjes. Zo kon je aanwijzen 

welke snoepjes je wilde kopen. Als je de snoepjes had 

gekozen deed de medewerker ze in een zakje. Snoepjes 

kostten een stuiver. Dat is 5 cent voor een snoepje. 

Sommige snoepjes waren 2 cent. Jacques’ lievelingssnoep 

was drop en ‘zwart-wit’ dit was zout en droppoeder. 

Liesbeth: ‘Zwart-wit’ was vroeger populair. Dan maak je je 

vinger nat en lik je de ‘zwart-wit’ van je vinger. Het werd 

altijd een rommeltje. Maar dit snoepje zie je niet vaak meer. 

Rondleiding op de woonboot. Na het interview kregen we 

nog een rondleiding door de woonboot. Het is eigenlijk net 

zo groot als een normaal huis. Het heeft twee verdiepingen, 

meerdere slaapkamers, een grote badkamer en zelfs een 

voortuin op de kade. Wij vonden het zo’n leuke rondleiding, 

dat we zelf ook wel op een woonboot zouden willen wonen.

Aan het begin van de 20e eeuw reed er een tram van de Billitonkade via de Vleutenseweg naar het centrum. Jacques heeft de tram nooit zien rijden. 
Toen hij geboren werd was de tram al uit de Billitonkade verdwenen. Het stenen huisje bij de kruising van de Billitonkade en Leidsekade is een 

herinnering aan de tramlijn. 
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Theaterrecensie Theaterrecensie schaap is zachtschaap is zacht
Op 20 april gingen Safae, Ayae, Lina en Safanour naar theater Lombok 
naar de voorstelling  Schaap is zacht door Dagmar (57). In dit verslag ga 
je meer lezen over het avontuur van de meiden.

We mochten alvast naar binnen en het decor bekijken en ze hadden 
speciaal voor ons extra decor toegevoegd. Het thema was lente. De 
voorstelling was leuk en er zat veel dans en muziek bij. Dagmar (de 
actrice) beeldde het leven uit van een vrolijk schaapje. De wol werd 
sierlijk naar het publiek geworpen en de kinderen mochten de stofjes op 
het houten schaapje plakken. Ze had een sjaal gebreid en ondertussen 
was ze heel mooi aan het zingen. Toen ze klaar was mochten de 
kinderen over de hele lange sjaal lopen. En ondertussen bewoog ze heel 
sierlijk.

Interview met Dagmar
Waarom heeft u gekozen om voor kinderen een voorstelling te maken? 
Ik vind het leuk om met kleine kinderen samen te werken en zij hebben 
meer fantasie dan volwassenen.
Hoelang doet u dit werk? Ik doe het al 27 jaar. Toen ik 25 jaar was ging ik 
op de dansacademie om de opleiding te volgen. Ik was uiteindelijk 29 jaar 
toen ik klaar was.
Waarom bedacht u een voorstelling over schaapjes? Omdat ik het een 
leuk thema vind dat bij de lente past. Ik vind schapenwol fijn en zacht 

materiaal en ik vind het leuk dat kinderen het kunnen aanraken.
Waarom op deze plek? Ik werd uitgenodigd door theater Lombok. Ik ben 
op verschillende plekken geweest om een toneel stuk op te voeren.
Waarom richt deze voorstelling zich op jonge kinderen? Omdat jongere 
kinderen heel expressief zijn en graag dingen willen aanraken en mee 
willen doen.
Waarom wou u actrice worden? Omdat ik heel graag beweeg en het leuk 
vind.
Is het decor zelf gemaakt? Ja iemand heeft het voor ons ontworpen en 
heel veel mensen hebben ook geholpen met het licht, de muziek en de 
kleding.

We vonden dat de actrice heel goed kon dansen. De actrice was heel 
vriendelijk voor ons en voor alle kinderen. De jonge kinderen vonden het 
heel interessant, ze keken heel aandachtig naar de actrice. Ze maakte 
de kinderen aan het lachen. Het is ook leuk dat de kinderen het podium 
op mochten komen. Ook de ouders vonden het leuk. Verder vonden we 
het decor erg mooi; er waren veel lichtjes en bloemetjes. De zaal was 
ook versierd. Tenslotte vonden we het personeel erg beleefd. We geven 
deze voorstelling vijf sterren! 

Voor meer informatie, zie www.theaterlombok.nl

Op 13 april zijn Ayae, Lina en Safae  naar het restaurant JAFFA op de 
Vleutenseweg geweest. In deze recensie gaan wij jullie meer vertellen over 
het geweldige restaurant en wat wij hebben gegeten.

We begonnen met een heerlijke salade caprese Score: 10
Daarna kregen we garnalenkroketjes met mosterdsaus Score: 10
Vervolgens kregen diverse pasta’s: pasta penne en pasta tagliatelle met 
romige zalmsaus Score: 9,5
Tenslotte kregen we heel veel lekkere toetjes: Crème brûlée, cheesecake, 
baklava met slagroom. Score: 10+

Interview met de ober, Marco
Hoe kwamen jullie op de naam? Lang geleden was op de plek van het restaurant 
een fabriek, Jaffa. Deze naam wilden we behouden. 
Waarom hebben jullie deze plek gekozen voor het restaurant? Wij vonden het 
een hele leuke plek, vroeger was het heel druk met mensen. 
Waarom hebben jullie hier een restaurant gemaakt, en niet een winkel? Een 

restaurant is gezelliger en er zijn lieve klanten. In een winkel gaan mensen ook 
wel eens weg zonder te bedanken, bijvoorbeeld.
Waarom wil je hier werken? Ik had eerst in de bouw gewerkt. Ik woonde samen 
met de chef-kok van het restaurant en hij vroeg aan mij of ik een keertje wilde 
werken bij Jaffa. Toen ben ik gebleven.
Hoe lang bestaat het restaurant? Ongeveer een jaartje.
Hebben jullie een specialiteit? Een overheerlijk lamsgerecht.

Pluspunten:
Een mooi terras, de vriendelijke ober, superhygiënisch, heel erg schoon, het 
decor was heel mooi: donkerblauwe muren en mooie tafels, je kan hier ook 
een aparte ruimte huren voor privé etentjes of vergaderingen, hele 
gezellige sfeer en veel persoonlijke aandacht van de obers.

Het was supergezellig, en we komen graag nog eens terug naar JAFFA! 

Vleutenseweg 382 www.brasseriejaffa.nl 

Restaurantrecensie Restaurantrecensie JAFFAJAFFA

Bij het inleveren van deze bon ontvangt u 30 % korting bij Brasserie Jaffa! (alleen geldig op dinsdag t/m donderdag)

Ayae, Lina en Safae proosten met een limonade op de krant! De garnalenkroketten en salades werden heel chic opgediend. 
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FunpaginaFunpagina

Boekentip Boekentip het mooiste blauwhet mooiste blauw
Door Malak (12)

Het boek gaat over een meisje, zij heet Faizah. Haar zus Asiya draagt 
voor het plan eerst een hijab op school. Het is een mooie blauwe hijab. 
Faizah is heel trots op Asiya. Twee jongens lachen om haar. Faizah 
wordt kwaad maar ze zegt niks en loop weg. Asiya en Faizah luisteren 
naar wat hun moeder tegen hen gezegd heeft: ‘Draag de kwetsende 
woorden van anderen niet met je mee. Laat ze vallen. Ze zijn niet van 
jou. Ze zijn van degene die ze heeft gezegd.’ 

Ik vind het boek leuk. De tekeningen zijn mooi. Vooral de tekening 
waarop de hijab eruitziet als een zee, waar het zusje in zwemt. Die staat 
ook op de voorkant. Ik vind het goed dat de zusjes negeren wat de 
jongens zeggen.  

De meisjes willen dat de kinderen die om Asiya lachen aardig zijn en 
spelen met elkaar. Ik vind ook dat iedereen aardig tegen elkaar moet zijn 
en dat moslims ook met niet-moslims kunnen spelen.  
 

Daarom is het goed dat 
Lombok een vreedzame wijk 
is. Dan leren kinderen goed 
omgaan met andere kinderen 
en ruzies zelf oplossen. 

In de volgende krant vind 
je meer informatie over de 
Vreedzame Wijk!

Auteur: Ibtihaj Muhammad 
Illustrator: Hatem Aly 

Titel: Het mooiste blauw 
Uitgever: Rose stories 

Aantal bladzijden: 30 

Lombok kreeg bezoek van een Bekende Nederlander! Jill van het 
programma ‘Pimp it’ ging samen met Lombokse kinderen een ruimte 

van Muntmeesters pimpen! 

Wat valt er nog meer mooier te maken in onze wijk?!

In de volgende krant meer over hoe Lombokkers hun eigen wijk 
schoonmaken en hoe je mee kunt doen!

Pimp it! Pimp it! 

Antwoorden quiz pagina 2
1: B 2:C 3:B en C 4: B 5: B 6: A, B en C

hoeveel goudsbloemen vind jij in de 
gehele krant? 10
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Wil jij samen met andere kinderen wijkkrant De 
Buurtblinker maken? Meld je dan aan als reporter! De 
krant wordt helemaal gemaakt door kinderen uit de 
buurt, met behulp van begeleiders.

Meestal bepalen volwassenen wat er in een krant 
komt. Nu mag jij dat samen met andere kinderen 
bepalen. Je gaat verslag doen van nieuws uit Lombok, 
interviews afnemen met interessante mensen of 
misschien maak jij wel hele mooie foto’s zoals Yusuf 
deed voor deze krant! Doe je mee?

- Voor kinderen uit Utrecht-West tussen de 8 en 16 jaar.
- We komen vaak samen op donderdag of  vrijdag om 
op pad te gaan voor de krant en artikelen te schrijven. 
Je mag zelf weten hoe vaak je komt.
- Je leert goed interviewen.
- Je leert hoe je een artikel schrijft.
- Er is altijd een begeleider en vaak zijn er journalisten 
uit de wijk die helpen.
- Drie keer per jaar komt er een krant uit.

Over deze krantOver deze krant

Redactie
Zein
Mohammed
Yusuf
Lina
Ayae
Safae
Safanour
Ayse Melek
Nouha
Malak

Mohammed
Mickey
Mark
Marte
Frederike

Adres
Leidsekade 117-118
3532 HD Utrecht

Website
www.
buurtblinkers.nl

E-mail 
buurtblinkers@
gmail.com

Met dank 
aan
Alle Buurtblinkers 
(jonge én oudere), 
de fondsen, 
Gemeente 
Utrecht, 
Muntmeesters, 
onze 
vormgeefster 
Shaked Franke 

en alle mensen 
die meegewerkt 
hebben!

Uitgeverij
Em de Jong

Vormgever
Shaked Franke

Uitgave
Juni 2022

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

Mohammed en Zein interviewen Jacques en Liesbeth van de woonboot

Het werk van Buurtblinkers 
wordt ondersteund door:

Buurtblinkers is een organisatie in Lombok. Opgericht om 
kinderen, jongeren en de buurtbetrokkenheid in Utrecht West 
een zetje te geven.
Naast het maken van deze krant organiseren wij:
-individuele bijles aan kinderen (8-16 jaar) 
-voorleesmiddagen 
-Vanaf september 2022: huiswerkbegeleiding in kleine groepjes

Wil je je opgeven voor één van onze activiteiten of meewerken 
als vrijwilliger, neem contact op met: 
Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers): 06-51680181/ 
buurtblinkers@gmail.com

Over Stichting BuurtblinkersOver Stichting Buurtblinkers

Zet je schrap voor de Buurtblinker Reporters!


