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Deskundigheidsbevordering Hoedje van Papier
Urenlang schrijven en formuleren zijn vooraf gegaan aan de methodiek van de mediaworkshops van stichting Hoedje van Papier.
Na een succesvolle pilot in de Rotterdamse wijk Feijenoord kwam de vraag om dit ook in de andere wijken te doen. Vanuit de
Rotterdamse Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving en de opname in het Oranjefonds Groeiprogramma was de manual een
logische stap om de activiteiten ook elders in het land op te zetten.
In de methodiekomschrijving staat niet alleen wat we doen en
wat we er mee willen bereiken, maar vooral ook op welke manier wij dat willen doen. Het is vooral een praktisch handboek
voor onze vakkrachten en begeleiders. Zij zijn het die uiteindelijk met kinderen werken en ons helpen te bereiken wat wij van
belang vinden voor de minder kansrijke kinderen in Nederland.
De manual beidt hen dan ook ondersteuning om binnen de
workshops te werken aan onder meer de ontwikkeling van
sociale competenties en levensecht leren.
Alleen een omschrijving is daarbij niet genoeg. Gekoppeld aan
de manual verzorgt Hoedje van Papier een training voor de
vakkrachten en begeleiders om de methodiek ook in de praktijk
te brengen. De vakkrachten hebben met elkaar heel veel kennis
van journalistiek, radio maken, filmen en fotograferen. Maar
hoe breng je dit het beste over en hoe werk je met kinderen
aan de ontwikkeling van sociale competenties? Welke kansen
liggen er in de verschillende wijken voor levensecht leren?
Allemaal aspecten waar veel aandacht aan wordt besteed.
Vervolgens worden de vakkrachten gecoacht. Zij kunnen
situaties voorleggen, maar worden ook tijdens een workshops
bezocht. Hierbij krijgen ze feedback op de manier waarop zij
hun workshop vormgeven en wordt meegedacht de methodiek
van stichting Hoedje van Papier zo goed mogelijk in het werken
met de kinderen terug te laten komen.

Uitwisseling Peru
In de laatste week van april en de eerste week van mei heeft
er weer een E-Motive uitwisseling plaats gevonden tussen
Pasa la Voz en Hoedje van Papier. Sietske, Pavel en Hibeth
kwamen hierbij over vanuit Peru naar Nederland.

Gezamenlijke intervisiemomenten zorgen daarnaast nog eens
voor verdieping op pedagogisch vlak en zijn de uitgelezen plek
voor de freelance vakkrachten om hun ervaringen te delen en
van elkaar te leren.

Thema van de uitwisseling van dit jaar was:
Actief burgerschap in de wijk; wat kunnen wij in Nederland leren
van de Peruaanse methodiek om netwerken te vormen en om
gezamenlijk aan actief burgerschap te werken?
In deze twee weken hebben wij twee succesvolle bijeenkomsten met ons netwerk gehad, die erg enthousiast waren over de
benadering die Peru hanteert. Daarnaast hebben wij om de tafel
gezeten voor het opzetten van een website die onze vakkrachten
in Nederland en Peru kunnen gebruiken om methodieken, lesplannen en ideeën uit te wisselen. En zijn er bezoeken afgelegd
aan de Hogeschool Rotterdam en het Zadkine college om te
kijken welke opleidingen wij in Nederland hebben die aansluiting bieden aan de problematiek in Peru. Ook hebben er diverse
ontmoetingen plaatsgevonden met vakkrachten en medewerkers van de organisatie in Nederland om de methodieken waar
wij mee werken nog meer kracht bij te zetten.
Deze uitwisseling heeft ons weer inspiratie gegeven om nog
meer diepgang in de eindresultaten te bewerkstelligen, samen
met de deelnemende kinderen en de vakkrachten.

Meer informatie over Hoedje van Papier vind je op www.stichtinghoedjevanpapier.nl
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Wijktijgers laten zien wie zij zijn!

Op woensdag 22 juni kwamen verschillende Wijktijgerpersbureaus uit Rotterdam bij elkaar. Zij gingen aan elkaar en
genodigden laten zien wat zij het afgelopen jaar allemaal
hebben gedaan. De Wijktijgerpersbureaus uit de Afrikaanderwijk, Feijenoord, Oosterflank en het Oude Noorden waren deze
middag aanwezig.
De eindpresentatie vond plaats in de Hogeschool Rotterdam. De
ruimte waarin de kinderen gingen presenteren was omgetoverd
tot een zaal vol hoedjes van papier. Tijdens deze middag hebben
de kinderen door middel van verschillende presentatievormen
laten zien wat zij allemaal doen en leren tijdens een Wijktijgerpersbureau. De middag werd gestart met een quiz van het Wijktijgerpersbureau uit Feijenoord. Twee kinderen hielden met het
publiek een quiz. Zij konden antwoord geven door een papieren
hoedje op of af te zetten. Uit alle Wijktijgerpersbureaus namen
een aantal kinderen deel aan het tafelgesprek, waar zij geïnterviewd door onze vakkracht Emine van Herp. Tijdens dit gesprek
bespraken de kinderen wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben
tijdens het persbureau. Zij gaven voorbeelden van leuke gebeurtenissen die zij hadden meegemaakt, waaronder het bezoek van
Prinses Máxima aan het Wijktijgerpersbureau Feijenoord. Ook
gingen de kinderen van Wijktijgerpersbureau Oude Noorden zelf
nog het publiek in om een aantal mensen te interviewen. Met een
cameraploeg gingen zij als echte journalisten laten zien hoe je een
echt interview aanpakt.

De eindpresentatie is georganiseerd door CMV stagiaires van de
Hogeschool. Tessa van Blokland, Vera van Leeuwen, Thomas de
Man en Chantal Bravenboer hebben er samen aan gewerkt om
deze middag tot een succes te maken. De presentatie is gefilmd,
deze zal binnenkort op onze website verschijnen. Hou deze dus
goed in de gaten!

Aan het einde hadden de genodigde de gelegenheid om de
eindproducten van de kinderen te bekijken. Op computers
konden zij kijken naar de filmpjes en luisteren naar de radiofragmenten. Op panelen hingen de magazines die de kinderen
hebben gemaakt.

De quiz is gewonnen door Wijktijger Wissal uit de Afrikaanderwijk. Natuurlijk ontving onze winnares een prijs. Wissal heeft
een leuke goodiebag van Hoedje van Papier gewonnen.

Meer informatie over Wijktijgers vind je op www.wijktijgers.nl
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UCee in Rozenburg

UCee Update
In september 2009 is UCee Station Rotterdam gestart. Vanaf
dat moment heeft UCee Rotterdam al in verschillende wijken
gewerkt. Zo hebben we onder andere wekelijks UCee lessen gegeven aan de leerlingen van het Nieuw-Zuid College in
Bloemhof, waren we betrokken als media activiteit van Your
Summer en Your Winter in Feijenoord en heeft de meidenkamer aan het Noordplein radioshows gemaakt. Natuurlijk is
UCee Station ook aanwezig geweest op verschillende festivals
en evenementen zoals Bruisend Park aan de Rotte, Camping
Rotterdam en Metropolis.
Ook de agenda van 2011 staat vol met leuke activiteiten, zo
gaan we verschillende trajecten starten in de Afrikaanderwijk,
Hillesluis en Bloemhof met dank aan de deelgemeente
Feijenoord en kunnen we dankzij de steun van deelgemeente
Noord ook verder met UCee Station in het Oude Noorden
en Erasmusbuurt. De leerlingen van het Nieuw-Zuid College
kunnen dankzij de samenwerking van o.a. Vestia Feijenoord,
deelgemeente Feijenoord en SWF een kwartaalkrant maken
onder leiding van een journalist van UCee Station. Oftewel, de
Rotterdamse jongeren zijn erg druk bezig en alles wat zij maken
is natuurlijk te zien op de website!

Rozenburg is sinds kort een deelgemeente van Rotterdam en
behoort zodoende ook tot het gebied van Hoedje van Papier. In
Rozenburg heeft Hoedje van Papier in samenwerking met het
jongerenwerk Push een UCee traject doorlopen. Met camera’s
hebben bijna 20 jongeren een goed beeld gegeven van wat hun
dagelijks bezighoudt en welke plekken in Rozenburg zij interessant vinden. Na het maken van de opnames hebben de jongeren
samen met mediacoach Bas de beelden gemonteerd in het
jongerencentrum Chill Out. Het eindproduct getuigd van het
enthousiasme dat bij de jongeren leeft over hun deelgemeente!

Première docu ‘Doelbewust’
Donderdag 23 juni was een dag om trots op te zijn! Die avond
is in Buurthuis De Arend in de Afrikaanderwijk de documentaire
‘Doelbewust’ in première gegaan! Onder leiding van mediacoach
Thiemo hebben de jongens een documentaire gemaakt omtrent
het project ‘Doelbewust’. Deze is natuurlijk ook te zien op de
website. De première was een groot succes! Na het bekijken van
de documentaire zijn de aanwezigen, van buurt-agent tot deelgemeente Raadsleden, met elkaar in debat gegaan over Sport
& Probleemgedrag onder leiding van de stagiaires en jongerenwerk Afrikaanderwijk.

Scène uit de documentaire ‘Doelbewust’.

UCee it in Your Radio
Oleander Buzzt door!
Na een succesvolle eerste editie is de geboorte van de
tweede editie een feit! Dit maal werden de leerlingen van
het Nieuw-Zuid College begeleid door mediacoach Ilja.
De leerlingen zijn aan de slag gegaan met het thema ‘werk’
en hebben leuke artikelen geschreven naar aanleiding van
gesprekken met jongerenwerkers, politie en een eigenaar
van een eethuis. Maar ook een bijzonder artikel over werken terwijl je blind bent. Oftewel, een editie die je moet
lezen!

UCee Station heeft samen met de Rotterdamse organisatie Your
Space en het Zadkine College voor het eerst een vier daagse
radioworkshop georganiseerd. Van 4 tot en met 7 juli heeft het
radio project genaamd ‘Your Radio’ plaatsgevonden. Tijdens
deze vier dagen hebben studenten van het Zadkine College,
maar ook een aantal jongeren uit Rotterdam, een intensief
traject doorlopen in Your Space. Het workshopprogramma was
afwisselend en had een aftrap op de maandag met o.a. de getalenteerde radiomaker Deniz Alkac die een korte lezing gaf over
zijn ervaringen en leerzame momenten in het radiovak.
De jongeren zijn tijdens deze dagen begeleidt door UCee
mediacoaches Emine en Prya. Alle eindproducten zijn natuurlijk
weer te vinden op de website en zijn opgestuurd naar mediapartners FunX en Radio Rijnmond. Deze twee grote radiostations
hebben de items beluisterd en van feedback voorzien. De eindpresentatie van deze pilot wordt feestelijk afgesloten met een
optreden van een band van de Zadkine Popacademy.

Meer informatie over UCee Station vind je op www.uceerotterdam.nl
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De dag van INABIF
Op 10 juni was het jubileum van de
INABIF (Integral Nacional para el Bienestar Familiar), één van de organisaties uit
ons netwerk.

Mastay
Op zaterdag 25 mei hebben wij de eerste
integratieactiviteit van dit jaar georganiseerd met alle jongens en meisjes van
Pasa la Voz. Het was een mooie dag om
met elkaar te delen, elkaar beter te leren
kennen en om nieuwe vrienden te maken en bovendien hebben we ons enorm
vermaakt.
Tijdens de Mastay (Quechua voor een
ontmoeting om gezamenlijk te eten) hebben we gezamenlijk typische gerechten
uit de streek bereid en gegeten, zoals
aardappelen, maïs, pallares ( speciale
witte bonen), pepers en cochayuyo (gedroogd zeewier). Een kind uit elke regio
van Cusco mocht als afgevaardigde van
zijn of haar eigen regio een klein offer
brengen aan Pachamama, oftewel
Moeder Aarde, om haar te danken voor
de oogst van bovenstaande producten.

Op de jubileumdag hebben de kinderen
van de toneelworkshop van Pasa la Voz
het toneelstuk genaamd “Het Elfje van de
Zeven Smaken” opgevoerd. Ook hebben
de kinderen die op de markt van Vinocanchón werken een show gedaan op
stelten. Het was voor deze kinderen de
eerste keer dat ze voor een groot publiek
hun werk lieten zien en we waren erg
trots op hen!
Pasa la Voz werkt met vele organisaties
samen die onder het INABIF vallen. Deze
organisaties zijn o.a. Hogar del Buen
Pastor (een meisjestehuis), Hogar Jesús
Mi Luz (een jongenstehuis), Programa de
Educadores de Calle (een project voor
kinderen die werkzaam zijn op de markt),
El CEDIF WANCHAQ (dagopvang voor kinderen wiens ouders overdag werken).

‘El Duende de los
Siete Sabores’
Omdat wij het belangrijk vinden om
de stem van kinderen te laten horen
aan een groot publiek en om het werk
van de kinderen van Pasa la Voz ook
aan andere kinderen te laten zien,
hebben de kinderen die op de markt
van Rosaspata werken hun toneelstuk
opgevoerd voor hun leeftijdsgenootjes van de Mariscal Gamarra-school.
De kinderen van de school waren
enorm onder de indruk.

De activiteiten van Hoedje van Papier worden mede mogelijk gemaakt door:

De activiteiten van Pasa la Voz worden mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie over Pasa La Voz vind je op www.pasalavozperu.org
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