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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

REPORTERS
 Lien en Zoë in het 
dierenasiel

Medewerkers Rick en 
Jamie vertellen de meiden 
alles over hun dieren. En 
dat werd een behoorlijke 
beestenbende!

Wie was 
Anton 

de Lange?

AAN DE SLAG! 
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Jongen of meisje?
Dat maakt Cathelijne  
niets uit! 

“Ik ben gevlucht 
uit Afghanistan” 

MOETEN KINDEREN 

VERPLICHT  

EHBO-LESSEN 

KRIJGEN?  

WAT VIND JIJ? 

YES!
Jippie! Dit schooljaar 

krijg je maar liefst VIJF 
KEER een eigen Amstelkids 
op school. Zo blijf je 

goed op de hoogte van het 
nieuws uit de buurt! 

De redactie van Amstelkids en 
stichting Kunstkast beoordelen 
welke ontwerpen zij het best 
vinden. Deze klassen mogen dit 
schooljaar de kunstkasten écht 
gaan maken.

Bedenk met je klas een passend 
ontwerp voor jullie kast. Hoe 
zouden jullie deze kast willen 
beschilderen en waarom op die 
manier? We zien jullie ontwerpen 
graag op de redactie binnenkomen 
(info@amstelkids.nl). 

Laat ons ook weten welk kastje 
jullie precies zouden willen  
veranderen, zodat wij toestemming 
kunnen vragen bij de kasteigenaar. 

DROOG WEER

Het beschilderen van de kasten 
zal trouwens pas 
in het voorjaar 
gebeuren. Zodat 
jullie zeker zijn 
van droog weer. 
Maar nu eerst 

aan de slag met het ontwerp.

Ontwerp een KUNSTKAST
met je klas

Staat er in de buurt 
van jouw school ook 
zo’n saai en lelijk
kastje? Net als bij 
basisschool Het Palet, 
de school van Santiago 
en Revin. En zou jij 
er ook liever een 
kleurrijke kunstkast 
van maken? Dat kan! 
Maak een mooi ontwerp 
met je klas en stuur 
die naar ons op. 
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PUZZELEN

KRUISWOORDPUZZEL
Vul alle antwoorden in deze  
speciale dierenpuzzel in. Weet 
jij welk woord er in de gekleurde 
vakjes staat? 

HORIZONTAAL
3 Doet het rustig aan 

5 Mannelijke kat 

6 Huisdier van Pippi Langkous 
8 Heeft voeten 

9 Heeft acht poten

VERTICAAL
1 Het jong van een kip 

2 Geniet van modder 

3 Heeft een warme jas 

4 Ander woord voor lachen 
7 Trots dier

AMINAH heeft gewonnen! 
Colofon

 

SEPT/OKT 2021  
NUMMER 6

Uitgever & Redactie 
Marloes Smit  
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Joanne Bay Christensen
De nieuwe Amstelkids 
verschijnt 
november 2021 

www.amstelkids.nl
info@amstelkids.nl

SPECIAAL omdat het op 4 oktober 
Werelddierendag is, mag je in 

deze Amstelkids op zoek naar alle  
pootafdrukken. Tel je mee? Als jij denkt te 
weten hoeveel afdrukken (tel per poot) er in 
deze krant staan, stuur dan een e-mail naar 
info@amstelkids.nl  
EN MAAK KANS OP EEN BOEKENBON!

 Welke zin  
ontdek jij in 
deze rebus?

- KEN                     - K       - KEN

Amstelkids wordt gedrukt op volledig recycled papier. Onze 
drukkerij (Veldhuis Media in Raalte) gebruikt uitsluitend 
inkten waarin bij de fabricage plantaardige olie is verwerkt. 
Bij het drukproces wordt geen schadelijke IPA (isoprophyl 
alcohol) toegepast en gebruik gemaakt van drukplaten die 
worden geproduceerd zonder zware chemische processen.

In de laatste editie 
van Amstelkids  
werd jullie gevraagd 
om alle vlinders  
te tellen. 

Aminah uit groep 6 
van De Westwijzer 
telde het juiste aantal 
vlinders (59!) en won 
een boekenbon. 
Gefeliciteerd Aminah 
en veel leesplezier!

kids ! 
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Het woord is:

POOTAFDRUKKEN 
GEZOCHT EVEN VOORSTELLEN!  

Joanne
(artdirector)  
en Tommy

Refkele (fotograaf) en Yoko 

“Deze zusjes willen het 
liefst de hele dag bij me 

op schoot zitten. Zelfs 
als ik op de wc zit…”

“Tommy gaat overal 
mee naartoe. Hij is een 
echte reiskat.”

HARIGE 
   VRIENDJES!   

Ook op de redactie 
van Amstelkids 
wordt er op  
Werelddierendag 
extra geknuffeld 
met de huisdieren. 
Toevallig zijn dat 
allemaal katten!

Marloes  
(redacteur) en  

Jip en Puk

2
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WAT denk JIJ? 
BEN JIJ HET EENS MET 

CATHELIJNE? WAAROM?

 

Amstelveen ook een SPECIAAL  
REGENBOOGZEBRAPAD heeft? Zo laat de  

gemeente zien dat iedereen in  
Amstelveen mag wonen. DIE VELE KLEUREN 

STAAN SYMBOOL VOOR DE VELE SOORTEN MENSEN. 
Je vindt het op het Stadsplein.  

Wist je dat… 

DIT VIND IK

Gelukkig gaat het inmiddels 
weer goed met de zus van 
Cathelijne. “Frédérique en ik 
hebben een heel goede band. 
Ik was daarom ook erg 
geschrokken. Ik ben heel trots 
op haar, omdat ze zichzelf is. 
En toen ook is gebleven.”  
Op het moment dat het 
verhaal van Frédérique op de 
televisie en in de krant kwam, 
kreeg de familie ontzettend 
veel kaarten, brieven,  
cadeautjes en steun vanuit 
heel Nederland. “We hebben 
wel 90.000 kaarten  
gekregen, omdat mensen het 
zo erg vonden. Iedereen vond 
het bijzonder dat Frédérique 
gewoon zichzelf durft te zijn.” 

VOOR MEISJES OF 
JONGENS? 
Frédérique wilde niet vertellen 
of ze een jongen of een 
meisje is. Maar volgens 
Cathelijne maakt het helemaal 
niet uit of je een jongen of een 
meisje bent. “Ik vind dat ieder 

meisje of jongen mag doen 
wat hij of zij wil doen.  
Meisjes mogen voetballen, 
jongens mogen in jurken 
lopen. Als jij je er maar goed 
bij voelt. Wie of wat je bent, 
is niet belangrijk”, vertelt ze. 

Cathelijne denkt dat er op 
school meer over gepraat 
moet worden, zodat kinderen 
minder zullen pesten en 
iedereen fijner naar school 
kan. “Zo zullen jongens die in 
een rokje willen lopen zich 
gewoon goed voelen en kan 
iedereen zichzelf zijn. Mijn 
lievelingskleur is blauw, dan 
kan de lievelingskleur van een 
jongen toch ook roze zijn?” 

VERLIEFD WORDEN
Ook vindt Cathelijne dat je 
verliefd moet kunnen worden 
op wie je wilt, of dat nu een 
jongen of een meisje is. “Dat is 
gewoon normaal. Dus doe er 
ook normaal over. Laat  
iedereen doen wat ‘ie wil.”  

TIP VAN CATHELIJNE
Als laatst heeft Cathelijne nog 
een tip voor kinderen die 
onzeker zijn over wie ze zijn.

“Blijf jezelf… en 

als je dat spannend 

vindt, ga dan naar 

iemand die je  

vertrouwt. Een juf, 

meester, oma, vriend 

of vriendin. Zij 

zullen je helpen.”

De zus van Cathelijne (9) 
werd afgelopen  

zomervakantie in Westwijk 
in elkaar geslagen, omdat 
ze niet wilde vertellen of 
ze een jongen of een meisje 
is. “Wat maakt het uit wie 
of wat je bent? Iedereen 

mag zijn wie hij wil zijn. 
Ik vind dat daar op scholen 

meer over gepraat moet  
worden, zodat dit soort 

dingen niet meer gebeuren”, 
zo zegt Cathelijne uit 

groep 6 van de 
Karel Eykman School.

kids ! 
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WAT 
MAAKT 
HET UIT 

JONGEN OF MEISJE? 

Cathelijne (9)

! Dit is Frédérique (14), 
de zus van Cathelijne
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LEKKER LEZEN

Waarschijnlijk ken je Tosca wel. Niet in het echt, maar wel van haar 
toffe verhalen. Tosca Menten schreef namelijk ontzettend veel boeken. 
Dummie de Mummie bijvoorbeeld. En Juffrouw Pots en Operatie Zeer Ernstige 
Ramp. Speciaal voor Amstelkids vertelt ze over haar twee favoriete 
kinderboeken. 

MENTEN

Een wat? Een green screen! Met dit groene doek kun  
je een boekbespreking geven alsof je echt op de plek 
staat waar het verhaal zich afspeelt.  
Vyansh (7) legt het even uit.

VAN 
TOSCA
TIPS

BOEKEN VAN TOSCA 
Tosca Menten staat 
bekend als de grappigste 
kinderboekenschrijver van 
Nederland. En dat zie je ook 
op de foto! 

1. DE GRIEZELS 
ROALD DAHL

“Mijn eigen lievelings
kinderboek is: De Griezels 

van Roald Dahl. Niemand kan 
zo fantasierijk vertellen als hij. 

Wat er ook voor onmogelijks in 
zijn verhalen gebeurt: je gelooft 
meteen dat het ook jou zomaar 

zou kunnen overkomen.  
In De Griezels pesten meneer en  

mevrouw Griezel elkaar net zo 
lang totdat... of nee, dat verklap ik 
niet. Maar het is enorm grappig.”

DIRKJE BAKKES  
BRANDNETELSPECIALIST
“Dirkje Bakkes wil een 
reuzenbrandnetel maken om 
te kunnen ontsnappen aan 
het werk op de brandnetel-
plantage van zijn nare oom 
Griep en tante Fop, bij wie 
hij woont. Als dat per 
ongeluk lukt, gaat het 
helemaal mis en beland je 

op het puntje van je stoel. Van mijn eigen 
boeken is dit mijn lievelingsboek.”

DE CHOCOLADE-
TANDARTS
“De chocoladetandarts is 
een maffe verhalenbundel, 
speciaal geschreven voor de 
Kinderboekenweek; hierin 
staan 238 waanzinnige 
beroepen, waarvan je  
misschien nog nooit gehoord 
hebt, maar waarin je best aan 

de slag wilt gaan. Octopusmanicure bijvoorbeeld. 
Of bacteriejager. Graskapper. Vogeldirigent. 
Papegaaienlogopedist. Slakkenverhuizer.  
Billenveger. Enzovoooooooorts!”
 

2 MEESTER VAN  
DE ZWARTE MOLEN 
OTFRIED PREUSSLER “Op een dag 
wordt er zomaar een zeer zeldzame vogel 
bij Daniëlle bezorgd, of ze er even op wil 
passen. De fluistervaar is een prachtige 
vogel, maar hij is gevaarlijk: het ministerie 
van Volksgezondheid wil voorkomen dat de 
fluistervaars zich nog kunnen vermenigvul-
digen en daarom moet deze gevangen 
blijven. Ook moeten mensen anderhalve 
meter afstand houden, zodat ze niet door 
hem beïnvloed kunnen worden. Dat wist 
Danielle allemaal niet, en het dier kletst zich 
dan ook al snel vrij. Er volgt een spannend, 
vrolijk en grappig avontuur, aanrader!”

 

1

2

Een BOEKBESPREKING met een green screen 

“Je gaat voor het groene doek staan en filmt je 
boekbespreking. Ik vertel over het boek Minecraft 
Dungeons. Als het filmpje is opgenomen kun je op 
de computer het groene scherm veranderen in een 
achtergrond die jij mooi vindt. En die past bij je 
boek. Ik heb zelf voor meerdere achtergronden 
gekozen. Om het nog echter te laten lijken. Zo 
maak je eigenlijk een soort promotiefilmpje over 

een boek.”

IK HEB GEEN  
GROEN SCHERM? 
Heb je zelf geen groen 
scherm of geen programma 
op je computer waarmee 
je filmpjes kunt maken? 

Dan kun je een boekpromotiefilmpje maken bij de 
Maakplaats van de Bibliotheek in Amstelveen.  
Geef je op en maak je eigen promotiefilmpje.  
Ook leuk om te laten zien op school. 

WIN HET BOEK  
DE CHOCOLADETANDARTS 
Wil jij kans maken op het boek  
De Chocoladetandarts, met een 
handtekening van Tosca Menten? 
Bedenk dan zelf een beroep dat 
niet echt bestaat. Stuur jouw 
beroep naar info@amstelkids.nl. 

De leukste inzending wint dit boek! 

4
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NAAR BUITEN

Iedere leerling van deze groep heeft zijn 
eigen tuin. Hierin zaaien ze van alles. Bieten, 
uien, aardappels, courgettes, sla, mais en 
nog veel meer. Het is belangrijk om in de 
natuur bezig te zijn, zo vertelt juf Saskia van 
de schooltuinen in Middenhoven. Kinderen 
leren door de schooltuin hoelang het eigenlijk 
duurt voordat groenten echt gegeten kunnen  
worden. “De groenten komen niet zomaar in 
de supermarkt terecht. En de smaak van de 
groenten in de supermarkt is heel anders dan 
van de groenten uit de schooltuin.” 

Alle groenten mogen uiteindelijk geoogst 
worden en mee naar huis. En aan het eind 
van het seizoen gaan de kinderen met z’n 
allen soep maken van hun eigen groenten.

Wat vinden de kinderen    
   van zo’n eigen  
           groentetuin?

kids ! 

5

giga courgettes 

& slijmerige slakken

DE PARCIVAL WERKT IN
DE SCHOOLTUINEN

Vieze vingers, kriebeldiertjes en 
gigantische groenten. De kinderen 

van De Parcival trekken iedere 
dinsdagmiddag de regenlaarzen 

aan en gaan hard aan het werk in 
hun eigen schooltuin. “Na de  

zomervakantie stond er mega-veel 
onkruid!”, vertelt Nerit (9).

Het is heel leuk 
om je eigen groenten 

op te eten. Maar nu moet 
eerst al het onkruid eruit!

NERIT

GUUSJE

SEM

FLINT

QUINTEN

ELLA

FLORIJN

ANTONIO
“Ik vind het erg veel werk en daarom 
niet zo heel leuk. Misschien komt het 
ook wel omdat ik een paar maanden 
naar het buitenland ga, dus ik kan niet 
alles oogsten… Dat maakt het minder 

leuk om aan te werken.”

“Ik heb geleerd dat niet alle groenten bij 
elkaar mogen staan in de grond. Volgens 
mij zijn aardappelen en uien slechte 
buren. Die verjagen elkaar en daardoor 
groeien ze niet goed. Daarom zet je die 
altijd ver van elkaar vandaan.” 

Onkruid wieden 
is niet zo leuk. Maar 

oogsten wel. Ik heb al 
veel geleerd over planten en 

over de natuur. Mijn 
courgette gaat vandaag 

mee naar huis.

Ik wist al veel over 
de natuur, maar ik had 
nooit verwacht dat mijn 

zonnebloem zo groot zou 
worden. Die is de grootste 

van de hele klas.

Een courgette 
kan wel bijna een 

meter lang worden. Dan is 
íe alleen nog lekker om er 

soep van te maken. 

WAT denk JIJ? 
Waarom smaken groenten uit 

de schooltuin anders dan 

uit de supermarkt?
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OP HET TONEEL

“We noemen het poppentheater en 
hebben ook een poppenkast. Maar wij 
spelen zelf de rollen van de poppen. 
Die poppen komen dus eigenlijk tot 
leven”, vertelt Anna Bobbie. Samen 
spelen ze veel sprookjes na en hebben 
daar ontzettend veel plezier in. “Maar 
we moeten ook best veel oefenen.”

Spannend
En hoewel Anna Bobbie al vaker voor 
grote groepen heeft gespeeld, blijft ze 
toch elke keer zenuwachtig. “Als ik 
eenmaal bezig ben, dan valt het wel 
mee. Maar in het begin vind ik het 
altijd spannend. Wat mij helpt, is om 
eerst in een klein groepje te oefenen. 
Ik denk dat je dat ook het best kunt 
doen met een spreekbeurt. En ik weet 
ook dat het niet uitmaakt als je een 
foutje maakt, want het publiek weet 

helemaal niet dat het fout gaat. Ze 
wisten toch ook niet van tevoren wat 
goed was?”

Anna Bobbie en haar moeder 
zijn op 25 september te zien 
tijdens Amstelveen in 24Hrs.  

WIN KAARTEN!!! 
YES, we mogen weer naar het theater! 
En speciaal daarom mag Amstelkids  
2 x 3 kaarten weggeven voor een  
voorstelling in de Schouwburg van 
Amstelveen. De voorstelling,  
Hotel Hierwaardaar, is te zien  
op zondag 7 november. 

Ze speelden eerst thuis, gewoon voor de lol. Maar 
nu treden Anna Bobbie (9) van Montessorischool De 
Linde en haar moeder echt op. Op campings, scholen 
en kinderfeestjes. Dit doen ze met hun  
poppentheater Flip Flip.

Wat is het voor voorstelling?
We zijn in de voorstelling aangekomen in een  
vervallen hotel aan het eind van alle steden. Hotel 
Hierwaardaar, waar wonderlijke dingen verschijnen 
en zomaar verdwijnen. Vier verdwaalde figuren 
belanden in de lobby en proberen zich thuis te voelen 
tussen dansende vissen, plagend meubilair en  
stormende muren. Hotel Hierwaardaar is grappig en 
gek, verontrustend en stiekem heel herkenbaar.

Winnen + rondleiding
Lijkt het jou leuk om kaartjes voor deze voorstelling te 
winnen? En lijkt het je ook fantastisch om een rondleiding 
te krijgen door het theater? Dan sla je twee vliegen in 
één klap! Laat ons weten waarom jij van theater houdt 
en waarom juist jij een kijkje achter de schermen zou 
willen nemen. Stuur jouw antwoord vóór 4 oktober, 
naar info@amstelkids.nl en wie weet ben  
      jij de gelukkige winnaar!

Anna Bobbie speelt poppentheater  

            met haar moeder Ilse  
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HOTEL 
HIERWAARDAAR (8+)
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REPORTERS

Wat is een  
dierenasiel? 
“In een asiel 
worden dieren 
opgevangen.  
Dat kunnen 
zwerfdieren zijn 
of gevonden 
dieren die de 
weg terug naar 
huis niet meer 
weten te vinden. 
Ook dieren die 
niet langer door 
hun baasje 
verzorgd kunnen 
worden, komen 
hier.”

Hoelang 
blijven de 
dieren hier? 
“Als we een dier 
binnen hebben 
gekregen, 
wachten we twee 
weken totdat het 
baasje het dier 
komt halen. Als 
dit niet gebeurt, 
dan is het dier 
na twee weken 
van ons en gaan 
we zoeken naar 
een nieuw huis.”
 

Lukt dat altijd?
“Het ene dier is wat 
makkelijker dan het andere 
dier. Sommige dieren zijn 
door hun vorige baas niet 
goed behandeld. Die 
kunnen bang zijn of veel 
blaffen bijvoorbeeld. Die 
zijn wat moeilijker te 
plaatsen bij gezinnen met 
kleine kinderen. Dus die 
blijven meestal wat langer 
in het asiel.” 

Wat voor dieren  
hebben jullie hier? 
“Wij hebben hier alleen 
honden en katten. Dus als 
je een hond of kat  
gevonden hebt en je belt 
daarvoor naar de  
Dierenbescherming, dan 
worden ze hiernaartoe 
gebracht. Vogels en  
andere dieren gaan naar 
een andere plek.” 

Hoeveel dieren  
vangen jullie hier op? 
“Op dit moment hebben 
wij vijf honden en vijftien 
katten. Maar we hebben 
ook veel kittens bij 
gastgezinnen thuis zitten. 
Daar proberen ze de 
kittens groot te brengen 

en op te voeden, zodat ze 
daarna naar een nieuw 
huisje kunnen. Maar die 
horen dus eigenlijk ook 
bij ons.”

Vinden de dieren het 
leuk in het asiel?
“We proberen het zo leuk 
mogelijk te maken. Maar 
liever wonen ze natuurlijk bij 
iemand thuis. Dus het liefst 
willen wij ook dat elk dier 
een fijn nieuw huis krijgt.”

Als je zelf een huisdier 
wilt, wat moet je dan 
doen? 
“Naar het asiel natuurlijk. 
Er zijn zoveel honden en 
katten op de wereld. Soms 
kost het wat tijd om de 
dieren van hier aan je te 
laten wennen, maar alle 
dieren verdienen een 
tweede kans. Dus jij kunt 
de dieren echt helpen.  
En je kunt ook voor jonge 
dieren naar het asiel. 
Maar denk altijd wel goed 
na. En o ja, als je al een 
huisdier hebt, laat het dan 
chippen. Dan brengen we 
hem of haar altijd weer 
naar het juiste adres als je 
dier de weg kwijt is.” 

Lijkt het jou leuk 
om ook iemand te 
interviewen? 
Laat het ons dan weten! 
Meld je aan via  
info@amstelkids.nl of 
www.amstelkids.nl

AMSTELKIDS REPORTERS ZOË EN LIEN INTERVIEWEN RICK EN JAMIE VAN HET DIERENASIEL

AMSTELVEEN 
EERST EEN EIGEN 
ASIEL HAD? Dat 
asiel bestaat 
niet meer. Alle 
gevonden honden 
en katten uit 
Amstelveen en 
Ouderkerk aan 
de Amstel gaan 
naar het asiel 
in Hoofddorp. 

Wist je dat… 

OP ZOEK 
naar een baasje RICK

JAMIE

kids ! 
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De Amstelkids Reporters van deze keer zijn Zoë (8) en Lien (9) 
van de Willem-Alexanderschool. Deze beste vriendinnen en dikke 
dierenvrienden hadden heel wat vragen voor de medewerkers van het 
dierenasiel. Het werd een behoorlijke beestenbende! 
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EHBO - LESSEN: JA OF NEE?

ALLE KINDEREN UIT DE BUURT MOETEN  

VERPLICHT EHBO-LESSEN VOLGEN

STELLING:

Even voorstellen…
Waarom wilde je kinder-
burgemeester worden?
“Het leek me leuk om allerlei 
belangrijke dingen te doen, 
zoals Sinterklaas en Piet  
verwelkomen en lintjes  
doorknippen. Ook leek het mij 
wel wat om de burgemeester 
te ontmoeten.”

Wat vind jij belangrijk 
als kinderburgemeester? 
“Ik vind het belangrijk dat er 

naar kinderen wordt geluisterd. 
Ook vind ik het belangrijk dat 
kinderen veilig en blij zijn.”

Wat wil je bereiken als 
kinderburgemeester?
“Ik wil dat alle kinderen in 
Amstelveen gelukkig zijn en 
dat de wensen van alle 
kinderen uitkomen. Ik ga dat 
doen door posters te maken 
en kinderen te vragen naar 
hun ideeën.”

Dit nieuwe schooljaar is 
er ook een nieuwe  

kinderraad. Deze raad 
helpt de gemeente met 
belangrijke dingen, 
juist voor kinderen. 
Amstelkids legt de  

kinderraadsleden iedere 
editie een lastige  

stelling voor.  
Deze keer gaat de  

stelling over EHBO.  

“Ik vind het 
een goed idee 
als kinderen 
een EHBO-cursus 
volgen. Maar ik 
vind niet dat 
het verplicht 
moet worden.”

“Ik zou het niet willen verplichten. 
Maar ik zou willen dat wel iedereen 

de mogelijkheid heeft om EHBO te  
leren, als je dat zelf zou willen. 

Voor het geval bijvoorbeeld je  
ouders of opa of oma iets overkomt.”

“Ik denk dat  
kinderen die  

verantwoordelijkheid 
nog niet aankunnen.  

En ik vind dat 
daarvoor een  

leeftijdsgrens moet 
worden ingevoerd.“ 

“Het is wel belangrijk dat 
je weet wat je moet doen. 
Maar het is een grote  
verantwoordelijkheid.  
Je kunt beter leren dat  
je 112 moet bellen.”

“Ik vind van wel, 
want als je het 
als kind al leert, 
weet je het later 
als je groot bent 
ook nog. En dan kun 
je het misschien 
gebruiken. Dit is 
eigenlijk net als 
met rekenen. Als je 
het eenmaal hebt 

geleerd, kun je het gebruiken op het 
moment dat het nodig is.”

“Bij een  
ongeluk moet je 
weten wat je  
moet doen! Ik 
vind dat  
EHBO-lessen  
op alle scholen  
gegeven zouden   

  moeten worden.”

“Zeker! Alle kinderen 
uit de buurt moeten 
EHBO krijgen.  
Eigenlijk vind ik 
dat het een verplicht 
vak moet worden op 
school, net zoals 

je fietsexamen. Kinderen 
kunnen dan direct helpen. 
En leren niet bang te 
zijn voor bloed 
bijvoorbeeld.”

NEE NEE

Veerle

Joshua

Jasmijn

Romeyn

Nuria 
Wat is EHBO eigenlijk?
Eerste Hulp Bij Ongelukken 
(EHBO) is hulp die door gewone 
mensen gegeven kan worden 
terwijl er bijvoorbeeld gewacht 
wordt op de ambulance.  
EHBO-ers kunnen helpen bij 
grote en kleine ongelukken.

Naam: Bana
Leeftijd: 9
Groep: 7
Huisdieren: 

vissen
Favoriete 

vakken: 

rekenen en taal
School: Willem - Alexanderschool
Later word ik: architect

de nieuwe Kinderburgemeester! 

WAT VIND JIJ?

NEE
JA

JA

NEEJA

Rune
FLORE

8

Denk mee 

008 AMSTELKIDS NR6 Kinderraad.indd   8 13/09/2021   18:11



SPORT

De zussen Marit (9) en Joyce 
(11) van de Karel Eykman 
School zitten al zo’n drie 
jaar op voetbal bij RODA ’23. 
“Toen ik begon met voetbal zat 
geen enkel meisje uit mijn 
klas op deze sport. Maar door 
mij zijn er meer meiden gaan 
voetballen”, vertelt Joyce. 

Waarom ze zelf zijn gaan voetballen weten de zussen 
niet precies. “Ik houd sowieso van balsporten”, zegt 
Marit. “En het is leuk om in een team een sport te 
doen, maar hockey vond ik niks. Mijn vader zat op 
voetbal en ik vond dat het leukst om te doen tijdens 
gym. Dus werd het voetbal.”

OUDERWETS 
De meiden vinden het ontzettend ouderwets dat vooral 
jongens op voetbal zitten. “Dat is echt iets van vroeger. 
Voetbal is voor iedereen”, legt Joyce uit. Twee keer per 
week wordt er getraind en ze spelen ook elke week een 
wedstrijd. Grappig weetje…de moeder van de meiden 
is inmiddels ook voetbaltrainster. Zelf zouden de 
meiden later ook trainsters willen worden. “Of gymjuf”, 
eindigt Marit. 

Zie jij de 10 verschillen in deze foto’s  

van Steven? Omcirkel ze allemaal!

Wil jij weten waarom Steven zoveel kaarten heeft gekregen? 
Lees het artikel dan op pagina 10. 

VOETBAL 
is COOL!

VERSCHILLEN
en vind de 10
KIJK GOED! 

Joyce
Marit “Ik hou 

sowieso van 
balsporten”

kids ! 
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VOOR DE BUURT

In een eerdere editie van  
Amstelkids las Steven een oproepje 
van Stichting Amstelidee. “Er stond 
dat deze stichting op zoek was 
naar kinderen met een leuk idee 
voor de buurt”, vertelt hij. “En als 
kinderen een goed idee hadden, 
dan zou Amstelidee kunnen helpen 
met wat geld.” Steven knipte de 
oproep uit en bewaarde hem 
lange tijd in zijn kamer. 

GOEDE PLEK
Een paar maanden na het  
uitknippen van het artikelt maakte 
Steven een WhatsApp-groep van 
vrienden aan. “Ik wilde met een 
groep vrienden een plek hebben 
om een goed idee te verzinnen. 
We bedachten om samen een hut 
in mijn voortuin te bouwen waar 
we konden overleggen.  
We hebben daar best lang over 
gedaan, maar het was heel leuk. 
De hut was echt goed gelukt. We 
hadden zelfs een EHBO-doos in de 

hut, omdat een vriend een keer met 
een hamer op zijn vingers sloeg.”

Na veel werk aan de hut en 
vergaderingen met vrienden 
stuurde Steven een e-mail naar de 
stichting. Hun idee: plantjes  
uitdelen bij de ouderenwoningen 
in Middenhof in Middenhoven.  
“Ik kreeg al snel een e-mail terug. 
Ze vonden het een goed idee en ik 
moest gaan kijken of dat mocht in 
Middenhof.” En gelukkig kregen 
ze toestemming. 

Na veel regelwerk en het zoeken 
naar een goed tuincentrum kon 
Steven enkele weken later van 
start. “Ik mocht 85 mensen blij 
gaan maken met een plantje. 

We hadden aan 
iedere plant een 
zelfgemaakte 
tekening  
vastgemaakt.” In bijna drie uur tijd 
bracht Steven alle plantjes langs 
de deuren. “Iedereen was zo 
ontzettend blij. De mensen waren 
allemaal verrast. Het gaf mij echt 
een goed gevoel om iets voor deze 
mensen te doen.” 

EEN DEURMAT VOL
Enkele dagen later werd Steven 
enorm verrast toen hij thuis allerlei 

EEN OPKIKKERTJE 
                        van Steven 

WIL JIJ OOK IETS VOOR
ANDEREN UIT DE BUURT DOEN?
Stuur dan, net als Steven, een e-mail met jouw idee 
naar Stichting Amstelidee: info@amstelidee.nl  
Deze stichting helpt kinderen hun ideeën echt uit te voeren! Het 
idee mag natuurlijk ook een idee van de hele klas zijn. Zorg er 

wel voor dat een volwassene je kan helpen je idee uit te voeren. 
Succes! Steven: “Samenwerken aan een project voor anderen is  
ontzettend leuk om te doen.”

De 11-jarige Steven 
van de Willem-
Alexanderschool 
wilde graag iets 
doen voor anderen. 
En dan het liefst 
voor ouderen. Hij 
bedacht samen met 
een aantal vrienden 
een actie. “Ik had 
nooit verwacht dat 
het zo leuk zou 
worden”, vertelt 
hij vrolijk.

kaarten vond. “Veel mensen  
hadden mij een kaart gestuurd om 
te bedanken voor deze actie. Ik 
had ze echt een opkikkertje gegeven, 
zo schreven ze. Dat ons dit is 
gelukt, maakt mij best wel trots.” 

Steven haalt 
planten op

De hut 

Steven gaat plantjes rondbrengen in 
Middenhof

10
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OP DE VLUCHT

Waarom ben je gevlucht? “Er is al heel 
lang oorlog in Afghanistan. Het is daar niet 
veilig. Zeker voor meisjes niet. De Taliban 
vinden dat meisjes andere rechten hebben dan 
jongens. Ze mogen veel minder. Daarom zijn 
we met mijn gezin gevlucht.”

Hoe ben je gevlucht? “Ik ben midden in  
de nacht met mijn moeder en twee broers 
gevlucht. Mijn oude tante had veel voor ons 
geregeld. Door haar zijn we uiteindelijk veilig 
in Nederland aangekomen. Daar deden we 
zo’n twee maanden over.”

Wat heb je meegenomen uit  
Afghanistan? “Heel weinig. En alles wat  
ik had meegenomen is tijdens een bootreis 
overboord geslagen. Dat vind ik heel erg.  
Ik heb helemaal niets meer van vroeger, geen 
eens een foto.”

Wie heb je in Afghanistan  
achtergelaten? “Meerdere mensen, maar 
de meeste mensen zijn inmiddels ook gevlucht. 
Mijn oude tante, die ons hielp vluchten, die is 
gebleven. Ik weet niet of ze nog leeft en hoe 
het met haar gaat.”

Hoe vond je het om te vluchten? “Ik zeg 
altijd: niemand wil uit zijn eigen land vluchten. 
Echt niemand. Maar je moet wel. Het is gewoon 
niet veilig om te blijven. Vluchten is eng. Als je 
gepakt wordt, weet je niet wat ze met je zullen 
doen… maar gelukkig is dat niet gebeurd.”

Er zijn sinds kort nog veel meer  
mensen op de vlucht, hoe vind je dat?
“Ik vind het vreselijk om naar het nieuws te 
kijken. Maar ik wil wel alles weten over 
Afghanistan. Het is zo erg dat de Taliban het 
land en zijn mensen kapot maken. Dat maakt 
mij enorm verdrietig. Maar weggaan is wel 
het beste!”

Hoe vind je het hier? “In Amstelveen voel 
ik mij veilig. Hier mag ik naar school, tv-kijken, 
muziek maken en trouwen met wie ik wil. Ik 
zou nooit meer terug willen. Hier kan ik een 
toekomst opbouwen. In Afghanistan niet.  
En ik mag hier gelukkig blijven.”
 
Sommige mensen willen geen  
vluchtelingen in hun buurt, snap je dat?
“Ik begrijp dat eigenlijk niet. Ik zou iedereen 
willen helpen die niet in zijn eigen land kan 

wonen. Natuurlijk is het soms wennen met de 
taal en de cultuur. Maar mensen komen niet 
zomaar. In hun eigen land gaan ze misschien 
dood of kunnen zie niet vrij leven.”

Wat zou je willen voor de mensen in 
Afghanistan? “Ik zou willen dat andere 
landen gaan helpen. Zodat de Taliban  
verdwijnen. Al denk ik niet dat de Taliban ooit 
nog weg zullen gaan uit Afghanistan. De  
Afghanen moeten gewoon allemaal weg uit het 
land en in andere landen in veiligheid leven.”

Wat zou je willen zeggen tegen de 
kinderen in Amstelveen? “Het is fijn leven 
in Amstelveen. Maar ik snap dat het, als je 
bijvoorbeeld iemand in de klas hebt die 
gevlucht is, soms lastig kan zijn. De taal is 
anders. De gewoontes zijn anders. Maar ik 
zeg dan: denk één minuut na over het leven 
van de ander. En hoe diegene zich moet 
voelen in een nieuw land en op een nieuwe 
school. Als je het niet hebt meegemaakt, dan 
zal je het nooit helemaal begrijpen. Maar zo 
begrijp je iemand misschien een klein beetje 
beter. Want je eigen land uitgaan, dat doe je 
alleen als het écht moet.” 

kids ! 
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De Taliban zijn de mannen die 
nu weer aan de macht zijn in 
Afghanistan. Het is eigenlijk al 
heel lang oorlog in Afghanistan. 
Verschillende groepen willen de 
macht. Uiteindelijk waren  
30 jaar geleden de Taliban de 
sterksten. Zij werden de baas en 
bepaalden de regels. De Taliban 
gebruikten toen veel geweld. Er 
waren strenge regels in het land. 
Meisjes mochten bijvoorbeeld 
niet naar school of sporten.  
Na veel jaren zijn de Taliban nu 
opnieuw aan de macht. Wat dat 
gaat betekenen voor de mensen 
in het land, is niet bekend…

WIE 
ZIJN DE  
TALIBAN?

Het was 
voor mij te 

gevaarlijk om 
te blijven

MAHNAZ is gevlucht  
              UIT AFGHANISTAN 

Mahnaz (21) wil 
liever niet herkenbaar 

op de foto
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Ze woont inmiddels al zo’n zes jaar in Amstelveen. Toch volgt de gevluchte Mahnaz het nieuws uit 
Afghanistan het liefst de hele dag. De Taliban zijn sinds kort weer aan de macht gekomen in het 
land en daarom gebeuren er vreselijke dingen. De kinderen van De Triangel bedachten heel wat  
vragen voor Mahnaz. Want vluchten uit je eigen land… dat doe je niet zomaar.
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GEZOCHT

Amstelkids maakte vorig  
schooljaar twee videojournaals.  
Het Amstelkids Sinterklaasjournaal 
en het Amstelkids Vrijheidsjournaal. 
Kinderen uit de buurt speelden 
hierin de hoofdrol als echte  
journalisten. De journaals werden 
op alle basisscholen in Amstelveen 
bekeken en waren ook te zien via 
YouTube en op televisie, via  
RTV Amstelveen.  

 

DOE AUDITIE! En word reporter 

WIJ COLLECTEREN

VOLG AMSTELKIDS OOK OP     @amstelkids

Een collecte is een geldinzamelings-
actie, meestal voor een goed doel. Je 
kunt bijvoorbeeld collecteren op een 
winkelcentrum in de stad of je loopt 
langs de deuren, zoals deze kinderen 
deden. “Het is best leuk om aan te 
bellen bij de mensen. Meestal zijn ze 
erg aardig en vinden ze dat we goed 
werk doen”, vertelt Quint, van  
basisschool De Cirkel.

“In het begin moet je altijd even 
wennen, maar dat is na vijf minuten 
ook wel klaar. Wij lopen vaak de 
hele avond”, legt Milan uit.

Het maakt volgens de kinderen niet 
uit voor welk goed doel je collecteert. 

“Wij doen het voor KWF 
Kanke-bestrijding, maar kies vooral 
een doel dat je zelf belangrijk vindt. 
Het goede doel kan met het  
opgehaalde geld echt iets voor 
mensen betekenen”, zegt Kay. 

Andere manieren
Geld inzamelen kan trou-
wens op allerlei verschillende 
manieren. Eline deed dat bijvoor-
beeld eerder door nagels te lakken. 
“Het is leuk om verschillende dingen 
te bedenken. En als je  
collecteert hoor je achteraf ook altijd 
hoeveel geld je hebt ingezameld. 
Dat kan soms best veel zijn!” 

Milan, Kyano, Eline, Quint en Kay en  
collecteren voor het goede doel. “Het is een 
kleine moeite. Of eigenlijk… het is helemaal 
geen moeite”, vertelt Kyano. 
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IN EEN NIEUW AMSTELKIDS JOURNAAL

Maak een kort filmpje van jezelf waarin je 
laat zien dat jij kunt presenteren. Vertel in de 
video ook even hoe oud je bent en op welke 
school je zit. Stuur dit filmpje naar  
info@amstelkids.nl. En wie weet speel jij 
dit jaar mee in een Amstelkids Journaal.  
Veel plezier!

Wil jij meewerken aan een nieuw 
Amstelkids Journaal? Als reporter óf 
presentator?

JA IK WIL MEEDOEN!

Lijkt het jou leuk om t
e 

presenteren in het echt
e 

Amstelkids Journaal. Do
e 

dan mee met de auditie 
 

en maak een filmpje! 

STUUR JOUW VIDEO VÓÓR  

ZONDAG 10 OKTOBER 2021 
OP!  
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