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Beste relatie van Hoedje van Papier,
Voor u ligt de zomereditie van onze Hoedje van Papier
nieuwsbrief waarin u kunt lezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze projecten Wijktijgers, UCee Station en
Pasa la Voz. Daarnaast maken wij van deze nieuwsbrief
graag even gebruik om u te attenderen op het feit dat het
Hoedje van Papier Jaarverslag van 2011 op onze website
staat: www.stichtinghoedjevanpapier.nl
Wij wensen u veel leesplezier!

Mag ik mij
even voorstellen?
Wat een eer om als eerste vakkracht een stukje over mezelf
te mogen schrijven in de nieuwsbrief van Hoedje van Papier!
Mijn naam is Zahra Karimpour en ik werk iets meer dan drie
jaar samen met Stichting Hoedje van Papier. Ik ben 32 jaar,
heb de kunstacademie gedaan en ik ben videovakkracht.
Ik draag Hoedje van Papier een erg warm hart toe omdat zij
werken vanuit een mooie visie. Namelijk dat elk kind er toe
doet en gehoord mag en moet worden. Op deze manier kweek
je zelfvertrouwen bij een kind. En wat een fijne manier om
dat middels media, middels een creatieve manier te kunnen
bereiken!
Mijn allereerste keer dat ik in contact kwam met Stichting
Hoedje van Papier was niet in Nederland maar daar waar de
oorsprong ligt, in Peru. Ergens in 2007 was ik in Cusco en via
een kennis kreeg ik de tip om misschien vrijwilligerswerk te
kunnen gaan doen bij Pasa La Voz, daar heb ik Liesbeth Kerstens
ontmoet. Jammergenoeg sprak ik toen helemaal geen Spaans
dus kon ik niet lesgeven.
Terug in Nederland vertelde een vriend van mij een paar jaar
later, die al vakkracht bij Hoedje was, dat er vakkrachten nodig
waren bij Hoedje van Papier. Tot mijn grote verbazing bleek dit
dezelfde stichting te zijn als in Peru, de Nederlandse versie van
Pasa la Voz. Het leek me helemaal te gek om nu wel aan de slag
te kunnen.
Mijn eerste opdracht was op een basisschool in Overschie en
wat hebben die boefjes mijn hart gestolen. Ik wil al heel lang
mijn hyvesaccount, jawel hyves, opzeggen maar ik krijg het
maar niet over mijn hart omdat ik af en toe nog steeds berichtjes krijg van deze kinderen. Ik zal mijn tweede opdracht van
Hoedje ook nooit vergeten. Rotterdam was dat jaar Unicefstad
en ik mocht een paar kinderen begeleiden die de opening van
een Johan Cruyffveldje zouden verslaan. Ze mochten zelfs Giovanni van Bronckhorst interviewen! Ik denk dat ik nog zenuwachtiger was dan de kinderen zelf.

Sindsdien heb ik veel items samen met kinderen gemaakt en ik
doe dit nog steeds met heel veel plezier. Zoals bijvoorbeeld de
langlopende workshops op de scholen en de Wijktijgerpersbureaus waarin we als team samen gaan kijken wat de kids interessant vinden en waar ze meer over willen weten in hun wijk. In
deze lessen vind ik het heel belangrijk dat de kinderen weten dat
ze een stem hebben en dat deze stem ook echt telt. Ik probeer
ze dan ook kritisch te leren nadenken en het is tof om te zien als
dat vruchten afwerpt. Als ze me dan vragen “Juf, waarom heeft u
eigenlijk zo’n vieze auto?” moet ik keihard lachen maar complimenteer ze gelijk over deze fantastische, kritische vraag, haha…

Bedankt!
Helaas moeten we aan het einde van dit seizoen afscheid
nemen van twee van onze medewerkers. Evalie van der
Jeugd, onze projectmedewerker mediaprojecten, heeft zich
twee jaar lang met hart en ziel ingezet voor de Wijktijgers
en UCee Station. Saskia Emmerzaal, onze stagiair, is een
jaar lang verantwoordelijk geweest voor een groot gedeelte van de uitvoering van onze projecten met als eindproject
de Eindpresentatie van de Wijktijgerpersbureaus.
Evalie en Saskia, bedankt voor jullie enthousiasme en betrokkenheid. We gaan jullie missen!

Meer informatie over Hoedje van Papier vind je op www.stichtinghoedjevanpapier.nl
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Pasa la Voz naar platteland
Normaal gesproken komen de kinderen van Pasa la Voz uit de stad
Cusco of uit gemeenschappen vlak buiten de stad, maar dit jaar is
het team van Pasa la Voz voor het eerst aan de slag gegaan met een
groep kinderen afkomstig uit Ccorca, een gemeenschap op het platteland. Deze kinderen leven in een heel andere omgeving en hebben
andere eigenschappen en interesses dan de kinderen uit de stad.
De leraren van Pasa la Voz zijn daarom een paar dagen langsgeweest
in de gemeenschap om de kinderen te leren kennen en een aantal
verkennende activiteiten met hen uit te voeren. Met de ervaringen
die zij tijdens dit weekend hebben opgedaan, hebben zij een lesplan
kunnen opstellen dat specifiek op de behoeften van deze kinderen is
afgestemd. We vinden het heel leuk om met deze nieuwe doelgroep
van start te gaan en zijn erg benieuwd naar de resultaten!

Trainingsprogramma
Pasa la Voz
Pilot openbare school

Ook nieuw dit jaar is de samenwerking met de school San Francisco de Borja, waar Pasa la Voz de leraren gaat trainen. Het gaat
om een basisschool in één van de meest arme wijken van Cusco
en met zeer beperkte middelen. Het personeel ontvangt lage
salarissen en voor bijscholing is er vanuit de school geen geld.
De kinderen die naar de school gaan, zijn vaak afkomstig uit zeer
arme gezinnen en een groot deel van hen woont zelfstandig,
zonder ouders. Veel van de kinderen hebben thuis te maken met
extreme armoede en geweld en sommige van hen werken.
Naar aanleiding van een werkbezoek van afgevaardigden van
het Ministerie van Onderwijs aan Pasa la Voz is de vraag gesteld

of zij een pilot kan doen, waarbij de leraren van de school
worden getraind in het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij
kinderen. Tijdens de workshops die Pasa la Voz sinds vorig jaar
voor de kinderen heeft georganiseerd, werd al duidelijk dat de
behoefte hieraan juist bij deze kinderen erg groot is. De leraren
zullen de komende tijd worden getraind in padagogische tools
en begeleid bij de toepassing hiervan.

Interventiestrategieën

In juni is bovendien een trainingsprogramma van start gegaan
waarbij het personeel van drie tehuizen wordt getraind in het
analyseren van de behoeften van de doelgroep en het daarop
afstemmen van hun strategiën. Daarbij wordt extra aandacht
besteed aan actief luisteren, gedragsmodificatie en participatie
van kinderen. Naast gezamenlijke bijeenkomsten zullen ook de
organisaties zelf worden bezocht en begeleid bij de toepassing
van de opgedane kennis in de praktijk. Dezelfde training werd
eerder met veel succes gegeven aan andere tehuizen in Cusco.

Meer informatie over Pasa La Voz vind je op www.pasalavozperu.org
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Eindpresentatie
Wijktijgerpersbureaus
Woensdag 6 juni vond op de Kop van Zuid in LantarenVenster de
eindpresentatie van Hoedje van Papier plaats. Alle kinderen die
het afgelopen jaar hebben meegedaan met de Wijktijgerpersbureaus konden hier genieten van de Wijktijgercompilatiefilm,
een selectie van alle filmpjes die de Wijktijgers afgelopen seizoen
hebben gemaakt. Daarnaast werden verschillende artikelen van
de Wijktijgers tentoongesteld in de vorm van een expositie van
pagina’s uit onder andere De Sluis, De Kaap en Provenieuws.
Zowel de film als de expositie werd enthousiast ontvangen door
de kinderen, het maakte indruk zichzelf terug te zien op zo’n
groot scherm. Aan het eind van de middag lag er voor alle kinderen een compilatiemagazine klaar en een DVD van de compilatiefilm en zagen de kinderen hun kans schoon nog even op de foto
te gaan met de presentator van deze middag, Sebastian Wulff,
oud SpangaS acteur.

ten met een geweldige eindpresentatie en we willen alle vakkrachten, vrijwilligers en samenwerkingspartners bedanken voor
hun betrokkenheid en inzet! De uitvoering van onze projecten is
mede een succes geweest dankzij jullie!

We zijn ontzettend blij dat we dit seizoen hebben kunnen afslui-

Stichting
Kinderparadijs
Meidoorn

Nominatie Droomstadprijs
Onder de naam Droomstad heeft de VPRO 35 filmpjes gemaakt
van actieve burgers die een goed idee hadden voor de buurt en
dit zijn gaan uitvoeren. Een vakjury van Droomstad selecteerde
het Wijktijgerpersbureau Oude Noorden samen met 2 andere
ideeën voor de vakjuryprijs. Op 19 mei 2012 trok een kleine delegatie van het persbureau naar de Droomstadprijsuitreiking om...
helaas, het bleef bij de nominatie, een mooie bos bloemen en
natuurlijk de trots om geselecteerd te zijn!
Filmpje zien? www.vpro.nl/droomstad

De VoorleesExpress
Leuk nieuws! Vanaf 1 augustus zal Hoedje van Papier een nieuw
project onder haar hoede gaan nemen: de VoorleesExpress. Dit
project is een initiatief van Soda Producties en al jarenlang succesvol in meerdere steden. Ook in Rotterdam wordt de VoorleesExpress al sinds 2009 uitgevoerd door Mano in samenwerking
met Stichting De Meeuw. Vanaf 1 augustus zal Hoedje van Papier
het project in Rotterdam gaan managen en uitvoeren. We heten
de medewerkers van de VoorleesExpress dan ook van harte welkom bij ons team. We hebben er zin in!
De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen
met een taalachterstand. Zo wordt het leesplezier van kinderen
vergroot en hun taalontwikkeling gestimuleerd. Vrijwilligers komen bij de gezinnen thuis voorlezen waardoor mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar in contact
komen. Meer weten? www.voorleesexpress.nl

Meer informatie over Wijktijgers vind je op www.wijktijgers.nl
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Ucee Station
Villa – Radio

De locatie van de meidenvilla in Bloemhof, Rotterdam is een
aantal weken de locatie geweest van Villa – Radio. Een groep
jongens en meiden is daar zeven weken lang bij elkaar gekomen
om met elkaar radio te maken over uiteenlopende actuele onderwerpen. De onderwerpen werden met elkaar in een redactievergadering besloten en daarna konden de voorbereidingen
voor de show beginnen. Daarbij werden de jongens en meiden
ondersteund door UCee mediacoaches Sander en Leila.
In totaal zijn er zeven radioshows gemaakt met verschillende
thema’s en nieuws items. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als cultuur, relaties, Turkse straattaal en nieuwsitems, zoals het drama
op het eiland Utoya, het ongeluk van Prins Friso maar ook iets
luchtiger nieuws zoals de storing bij Vodafone. Het zijn zeven parels van radio-uitzendingen die allemaal terug beluisterd kunnen
worden via de UCee Station website.

Skypemeeting

Het project Jeugd voor Democratie is een project voor jongeren
waarbij zij actief aan de slag gaan met lokale besluitvorming. Er
vindt een uitwisseling plaats tussen jongeren uit Deelgemeente
Noord in Rotterdam en Aulnay-sous-Bois, een voorstad van Parijs.
Tijdens dit project oefenen jongeren invloed uit op wat er in hun
wijk of dorp gebeurt. De echte uitwisseling vindt later in 2012
plaats, maar de eerste kennismaking was op 9 mei, de dag van
Europa. Dit gebeurde via een skypemeeting georganiseerd door
Deelgemeente Noord in samenwerking met Hoedje van Papier.
Twee uur lang waren de Nederlandse en Franse jongeren via een
webcam en met hulp van een tolk met elkaar in contact. Waar de
gesprekken in het begin vooral serieus van aard waren met onderwerpen als politiek en werkloosheid, groeide de interesse voor
elkaar op persoonlijk vlak en werd er uiteindelijk zelfs gerapt en
gedanst! De skypemeeting was een succes en belooft veel moois
voor de daadwerkelijke uitwisseling.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om stil te staan bij alle
donateurs en vrijwilligers die ons steunen. Zij bieden ons de mogelijkheid
om onze projecten uit te kunnen voeren. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Marc Peels, Sunny Stalnaker, Mevrouw van de Westelaken
en Mevrouw Kerstens. Marja Girah en Preety Poeran hebben voor hun
scriptie een waardevol onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van taalontwikkeling binnen onze projecten, bedankt voor jullie inzet!

Stichting Burger Weeshuis Delfshaven
Sichting Mundo Crastino Meliori

Meer informatie over UCee Station vind je op www.uceerotterdam.nl
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