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Utrecht, Lombok, winter 2018 / 2019

De

Door Amal (11) en Nisrine (10)

Hebben jullie het al gezien? Het 
muziekgebouw aan de Keulsekade 
is omgetoverd tot een kleurrijk 
fantasiegebouw! Projectleider 
Marjolein van Alfen heeft de 
kunstenaars Nhobi Cerqueira 
en Munir de Vries gevraagd om 
Utrechters te laten zien dat er 

veel kunsttalent in de 
stad is. Amal en 

Nisrine zijn naar het 
muziekgebouw 
gegaan om meer te 
weten te komen!

In dit gebouw wordt 
muziek gemaakt en 
veel mensen weten 
dat niet. Dat werd 
dus tijd! Rebecca, een 
buurtgenoot, zegt: 
‘Ik kom hier elke dag 
langs en wist inderdaad 
niet dat hier muziek 
gemaakt werd. Maar 
nu wel!’ Marjolein heeft 
de kunstenaar Nhobi leren kennen in Marseille 
waar ze was. Ze was heel erg fan van zijn werk. De 
Utrechter Munir de Vries kende ze ook al van een 
schildering die hij gemaakt had. 

Waarom ben je kunstenaar geworden? Nhobi: 
‘Omdat ik als kind al veel tekende. Toen ging ik 
in het bedrijfsleven werken maar daar werd ik 
verdrietig. Toen besloot ik daar weg te gaan en 
mijn dromen te volgen.’

Marjolein: ‘Om dit 
project uit 
te voeren moesten we 
de gemeente overtuigen, 
handtekeningen ophalen en geld regelen.’  
Uiteindelijk hebben veel buurtgenoten (ook 
kinderen!) meegeholpen met de graffiti. Om te 
vieren dat het gebouw zó mooi is geworden, gaven 
ze begin oktober een gezellig openingsfeestje.

Fiets er eens een keer langs, laat je betoveren door 
de kunst en schrik niet van de aap!

Streetart is free art!
Wijkkrant gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw Engeland

“Laat je betoveren”

Amal en Nisrine interviewen Marjolein, Nhobi en Munir 

<   Het openingsfeestje 
met muzikant Philip Dijkstra

Mooi geworden!



De aardbol in Utrecht!

Nisrine (10)

‘We zijn naar de aardbol op het 
Jaarbeursplein geweest. Het heette 
Climate Planet. Ik heb geleerd dat het 
klimaat aan het veranderen is. En als 
we zo doorgaan, dan zal het ijs op de 
noord en zuidpool smelten. Dat zorgt 
ervoor dat het water stijgt en dat de 
kans op overstromingen groter wordt, 
ook in Nederland. Dat vind ik best 
wel een beetje eng. Mensen kunnen 
helpen het klimaat te verbeteren door 
minder lang te douchen, zonnepanelen 
aan te schaffen en groene energie te 
gebruiken zoals windenergie.’

Meer info: climateplanet.org

Nog meer tips om 

zelf te doen: 

•	 Je huis isoleren

•	Tweedehands spullen kopen

•	Mee
r	fietse

n,	min
der	

autorijden 

•	Minder met het vliegtuig

•	Vaker vegetarisch eten

Amal (11)

‘Er zijn verschillende dingen die we 
kunnen doen om milieuvervuiling 
tegen te gaan. Bijvoorbeeld geen 
plastic tasjes kopen en geen vuil op 
straat gooien. Eigenlijk, als er geen 
plastic op de aarde was, dan was er 
ook geen plastic soep. Het is ook beter 
om minder vlees te eten, want om vee 
te hebben moet je bomen kappen en 
bomen halen co2 uit de lucht. Het is ook 
beter voor het milieu om Tesla auto s 
goedkoper te maken en normale auto 
s duurder want normale auto s hebben 
uitlaatgassen die in de lucht komen en 
dat is niet goed voor het klimaat. Er 
was ook nog een aarde in de aardbol 
zelf en live beelden vanaf een satelliet. 
Ik kende ook al veel dingen die ik had 
geleerd op school, bijvoorbeeld het 
Andesgebergte.’

De aarde op het Jaarbeursplein!

Hoe het zit volgens Hajar

Amal met haar eigen ‘earth’

Nisrine bij een wereldbol 
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We liepen door de wijk, op zoek naar 
een goed verhaal. Ineens stonden 
we oog in oog met Sietse van 
Berkel, wereldkampioen creatieve 
BMX tricks! En hij was nog heel 
aardig ook!
Door Amal (11)

Kun je uitleggen wat bmx is? BMX is de afkorting van ‘Bicycle Moto 
Xtreme’. Het is in de jaren ‘80 begonnen door jongens die op de fiets 
motorcrossers gingen nadoen op zelfgemaakte crossbaantjes door heel 
Nederland. Daarvan afgeleid is het ‘BMX freestyle’, wat ik beoefen; het 
trucjes doen op een BMX fiets.

Je bent ook leraar geweest. Hoe 
was het om de overgang van 
leraar naar bmxer te maken? 
Met mijn bedrijf ‘Act BMX’ geef 
ik BMX shows en workshops in 
binnen- en buitenland. Ik vind 
het belangrijk om dan jongeren 
te motiveren iets te doen 
dat ze tof vinden en hiervoor 
doorzetten, nooit opgeven. 
Daarbij help ik met opzetten van 
een 10-14 school voor NUOVO 
scholengemeenschap, waarbij we 
hetzelfde nastreven. 

Hoe was het om kampioen te 
worden? Leuk en best gek. Vaak is 

het dat ik uren achter elkaar een trucje probeer en die niet lukt, dan moest 
ik weken doorzetten om een stapje verder te komen. Enkele weken 
geleden heb ik het wereldkampioenschap gewonnen voor creatieve 
BMX tricks. Dat motiveert mij natuurlijk enorm om door te blijven 
zetten! Het was ook best gek om te winnen, omdat ik de avond voordat 
de uitslag bekend werd, in het ziekenhuis terecht ben gekomen 
na een harde val op mijn BMX. Ik heb de prijsuitreiking met flinke 
verwondingen aan mijn hoofd en een hersenschudding meegemaakt.

Hoe ben je erop gekomen om bmx-er te worden?
Ik wilde toen ik 14-15 jaar was een BMX fiets omdat ik het een keer op 
TV had gezien en het me stoer leek. Ik heb gespaard en een BMX fiets 
gekocht en ben trucjes gaan leren. Toen kwam ik erachter dat het een 
enorm leuk (en verslavend) gevoel geeft als ik een nieuw trucje heb 
geland, wilde ik zo vaak mogelijk BMX’en.

Wat wou je vroeger worden?
Vroeger wilde ik ninja en acrobaat worden. Nu ben ik beiden geworden, 
maar dan met een BMX erbij.

Wat vind je van deze wijk?
Erg gezellig en sportief. Erg gaaf dat veel kinderen buiten spelen. Ik 
vind wel dat meer mensen hun race-auto mogen inruilen voor een fiets, 
of wat meer rekening mogen houden met fietsers en voetgangers.

Wereldkampioen 
in Lombok!

Ook in het Molenpark: Beer, een Kune Kune varken.
(gemaakt door Ouafa, 11)

De echte Beer.

Sietse tijdens een show

Een wereldkampioen in het Molenpark!
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Gezellig
 kletsen

Landhuis in de Stad
Door Israa (11), Romaissa (11), Amira (9) en Firdaouss (13)

Het Landhuis heeft heel 
veel dingen, één van die 
dingen is het restaurant. 
Binnen ziet het er rustig en 
gezellig uit door de mooie 
kleur groenblauw op de 
muur. Er hangen aparte 
kunstwerken, er is een 
zithoek met kranten en 
kleedjes. Er is een mand 
met speelgoed, er zijn 
spelletjes en er is een 

speciale kinderkaart. Als het warm 
is, kun je buiten zitten, op het terras. De muziek 
staat zacht en het is lekker warm. De bediening is héél aardig 
en gezellig. De kaarsjes maken het een beetje romantisch. Je 
wordt er echt ontspannen van.  

Wij hebben met de kok gepraat en ze zei dat ze al heel lang van koken houdt en ook heeft ze al 
veel studies gedaan maar toch heeft ze voor haar hobby gekozen (koken) en is kok geworden. 
Ze is hier ook komen werken omdat de plek in het park heel mooi is. De kok heeft ook hulp en 
dat zijn de hulpkoks. Er werken ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat hebben we 
op de site gelezen.

Adres: Park Oog in Al 1
www.landhuisindestad.nl

RECENSIE

Eten en drinken
Tosti: 

Je merkt niet eens dat het bruinbrood is. 

Pannenkoekjes met blauwe bessen: 
Luchtig, goed gebakken. Er zitten besjes in.
De één lust geen besjes, de ander júist wel.

Wortel gember sinaasappelsoep: 
Een beetje apart, sommigen vinden het teveel 

naar wortels smaken.

Quiche: 
Goede combinatie groenten en kruiden. Het 

smaakt een beetje naar pizza en dat is lekker.

Vruchtencake: 
Romig, zoetzuur, goede structuur

Worteltaart: 
iets te sterk qua smaak. 

 9+

8,5

een 
beetje 
apart

8,5

8,5

7

Cheesecake: 
iets te zoet, maar wel lekker. 

IJsthee: 
Lekker, zoet genoeg. Er zitten ook ijsklontjes in

7,5

9+
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Mmm, dat ziet er lekker uit!

Er een prachtige buurttuin gemaakt is door bewoners van Nieuw-

Engeland? Het heet de Cremertuin en kinderen van de Catharijnepoort 

school hebben meegeholpen bij de aanleg van een ‘tiny forest’!

Adres: Cremerstraat tegenover 248

Wist je dat...
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Lomboks trots!   (foto: Andre Russcher)

2e Atjehstraat by night   (foto: Jons Jeronimus)

Mooie lucht boven mooi gebouw 
(foto: Kim de Weert van Theater Lombok) Treurwilg   (foto: Andre Russcher)
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er een oud treinstel op het Westplein staat!? 
Het heet Perron West en je kunt hier binnenkort 

werken of gezellig iets drinken.

Wist je dat...

Door Amal (11) en Nisrine (10) 

Als je binnenkomt heb je 
gelijk een leuke sfeer. Het is 
tegelijkertijd hip en ouderwets. 
Er zijn hoge en lage tafeltjes. Ze 
hebben leuke schilderijtjes, van 
een hert met een zonnebril op. 
En kleine cactussen op de tafels. 
De graffiti van de Gorilla is  heel 
leuk. De menukaart staat vol 
met woordgrappen. Jasper is de 
gastheer en Thijs is de kok. 

Waarom vinden jullie veganistisch koken 
belangrijk? ‘Er wordt veel te veel vlees gegeten en 
daar worden dieren voor dood gemaakt. Thijs is 
zelf ook veganist, Jasper niet, die noemt zichzelf 
flexitariër. Hij vindt ook niet dat iedereen veganist 
moet zijn maar dat je wel goed moet nadenken als 
je vlees eet.’
Is het moeilijk om veganistisch te koken? ‘Nee, dat 
is niet moeilijk, alleen kleine dingen die je makkelijk 
gebruikt zoals een eitje door de taart of een beetje 

room of melk, daar moet je dan over nadenken.’
Hebben jullie ook vleesvervangers? ‘Nee, die 
gebruiken we liever niet. We gebruiken wel 
Jackfruit, dat is heel draderig en lijkt een beetje 
vleesstructuur.’
Hoe komen jullie op de gerechten? ‘Heel veel 
lezen! Boeken, websites, tijdschriften. Een goeie 
website is bv. De happy Cow. Ze hebben elke 3 a 4 
maanden een nieuwe kaart en dan bedenken Thijs 
en Jasper samen de nieuwe ideeën.’

We proeven 2 gerechtjes: kroketjes met kerrie en 
masala: Jackfruit Croquettes, Spicy Mango. Deze 
zijn héél lekker, zeker een 8! En we krijgen Ssst… 
De Super Speciale Spaghetti van Thijs. We geven 
dit een 7,5. Daarbij drinken we Thijsthee met 
granaatappel en framboos, die heeft wel een heel 
apart smaakje, we vonden dat een 7.
We hoopten stiekem dat we Fig-ure it out 
Chocolate Cake with Fig zouden krijgen. Dus we 
komen zeker nog eens terug om meer lekker 
vegan eten te proeven! 

Adres: Surinamestraat 5
www.thevegangorilla.nl/

The Vegan Gorilla RECENSIE

Waarom zijn bananen 
krom? 

Raadsel

Dan passen ze beter in de fruitschaal

Ayoub (8 jaar)

We snapten 
eigenlijk niet 
waarom het 
“The Vegan 
Gorilla” 
heet, want 
een gorilla 
is ook een 
dier en die 
eet ook 
vlees toch? 
Maar we 
hebben het 
opgezocht 
en een 
gorilla 
blijkt bijna 
helemaal 
plantaardig 
te eten!

Amal, Nisrine, bedrijfsleider Jasper en de gorilla

In stijl! 

Van vegan eten word je sterk! 
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Wat lees jij?
Amira is Botje van Janneke Schotveld 
aan het lezen. Ze is halverwege als ze 
besluit het verhaal zelf af te maken 
en daarna pas het boek uit te lezen. 
Hier een stuk van Amira’s Botje:

Botje door Amira (9)
Als het donker is gaan ze naar een 
heel mooi huis met een balkon, 
die mooi versierd is met bloemen. 
Daar praten ze verder, want ze 
raken niet uitgepraat. Ze praten 
over geheimen van Bibi en Botje, 
die ze al aan elkaar hebben 
verteld. Hierna gaan ze naar 
huis en ze vertellen de volgende 
ochtend alles aan haar moeder. 
De volgende ochtend gaan 
ze lekker wandelen met 
moeder, vader, Botje en Bibi. 
Ze wandelen lekker in een 
andere mooie park. Botje 
hoort nu echt bij het gezin en 
ze leefden lang en gelukkig.

Amira met de echte Botje

Botje en Bibi door Amira

Bitterzoete Route
Romaissa (11) 
De Bitterzoete route is een wandeling door wat straten in Lombok die zijn 
vernoemd naar mensen uit de geschiedenis. Deze mensen waren niet altijd zo 
lief en aardig. Ze hebben de wandeling gemaakt zodat meer mensen weten 
wat er in werkelijkheid is gebeurd. Vroeger vonden ze die mensen interessant 
en stoer, maar nu is het anders. 

Mohamed Asime (8) Over het Bankaplein, onderdeel van de route:
Wat kun je er doen?
Spelen. Er is een speeltuin met een lange glijbaan, schommelnest, zwembad 
en een kraan die water geeft.
Wat is er goed aan de Banka eilanden?
Er zitten veel tinmijnen en tin kun je verkopen.
Wat is er slecht?
De Nederlanders pakten dat af van de bewoners en verkochten het. 

De route en meer informatie is hier te 
vinden: www.bitterzoeteroute.nl
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colofon

9 kinderen van Buurtblinkers hebben in onze wijk interviews 
afgenomen, onderzoek gedaan, artikelen geschreven, cartoons 
gemaakt. We zijn weer erg trots op deze betrokken en enthousiaste 
kinderen. Samen laten we de buurt blinken!

Dit is de derde editie van de Buurtblinker. De krant is een project van 
stichting Buurtblinkers.
U kunt ons 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 krant, 
leuk! Stuur een mailtje naar buurtblinkers@gmail.com!

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

Wat doen we?
Vrijwilligers uit Lombok (en andere wijken) geven individuele bijles en 
huiswerkbegeleiding aan kinderen (tussen 7 en 16 jaar). We focussen op 
taalontwikkeling, maar ook andere vakken komen aan bod. Ook vinden 
we de sociale en creatieve ontwikkeling erg belangrijk. Daarnaast 
begeleiden we kinderen bij het maken van deze krant!

Word ook Buurtblinker:
Zou je het leuk vinden bijles te geven of kinderen te helpen met het 
maken van de krant? 
Of ben je tussen 7 en 16 jaar en wil je  zelf bijles krijgen of voor de krant 
werken?
Bel of mail Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers)
06-51680181 / buurtblinkers@gmail.com

Meer info
www.buurtblinkers.nl

Over deze krant

Redactie
Nisrine
Amal
Romaissa
Amira
Israa
Firdaouss
Emirhan
Hajar
Sohaib
Ouafa
Mohamed Amine
Salena

Ayoub 
& 
Rebecca
Machiel
Kathelijn
Jayanti
Mirjam
Leoni
Joost B
Joost H
Frederike

Adres
Leidsekade 117-118
3532 HD Utrecht

Website
www.buurtblinkers.nl

Email 
buurtblinkers@gmail.
com

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

Drukkerij
DKZET

Vormgever
Margot Laane

Datum 
uitgave: 
december 2018

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

Ouafa en Joost maken een cartoon

Mohamed Amine en Machiel praten over de Bitterzoete route

De Buurtblinker bezorgers!


