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Beste relatie van Hoedje van Papier,

Faria Joemmanbaks
Docent Computerwijk

Voor u ligt de maart-nieuwsbrief van Hoedje van Papier.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het laatste nieuws over onze projecten Pasa la Voz, de Wijktijgers, de VoorleesExpress en sinds januari ook Computerwijk. Op deze pagina kunt u alles lezen over dit voor ons
nieuwe project.
Wij wensen u veel leesplezier!

Computerwijk in
Rotterdam
Computerwijk verzorgt computercursussen in de wijk voor
buurtbewoners. De lessen worden gegeven door getrainde
vrijwillige docenten uit de buurt. Het contact tussen de buurtgenoten tijdens de cursus is net zo belangrijk als het leren van
computervaardigheden.
De deelnemers delen hun interesse in de computer; hun
afkomst, achtergrond en geloof kunnen heel verschillend zijn.
Tijdens de cursus komen ze vaak voor het eerst met elkaar in
contact, iets wat anders vaak nauwelijks gebeurt. Zo vergroten
de cursussen niet alleen het zelfvertrouwen en de kansen van
de deelnemers, maar dragen deze ook bij aan een prettigere
en sterkere buurt. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht
en een veilige leeromgeving. De cursus is laagdrempelig en
toegankelijk.
De noodzaak van Computerwijk komt voort uit het feit dat circa
1,6 miljoen volwassenen in Nederland niet met een computer
overweg kunnen. Zij kunnen niet of nauwelijks gebruik maken
van alle mogelijkheden die computers en internet bieden. De
kloof tussen wat deze mensen kunnen en wat de samenleving
van hen vraagt, wordt in een zeer hoog tempo groter en groter.
In januari 2013 is Stichting Hoedje van Papier als lokale uitvoerder van Computerwijk in Rotterdam gestart met het organiseren
van computercursussen in Charlois, IJsselmonde en Feijenoord.
Wij hopen in de loop van de tijd meer cursussen in meer wijken
te organiseren en op deze manier steeds meer mensen te helpen met het verbeteren van hun computervaardigheden.
De computer geeft mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, geeft toegang tot informatie en komt van pas bij opleiding en werk en bij het leggen van sociale contacten. En daar
profiteert iedereen van. De cursist zelf, de buurt, maar ook de
samenleving.
Voor meer informatie over de verschillende cursussen per wijk,
kijk op www.computerwijk.nl/rotterdam

Mag ik mij even
voorstellen?
Mijn naam is Faria Joemmanbaks en ik ben 46 jaar. Ik heb 2 kinderen en woon met mijn gezin op Katendrecht. Ik ben geboren in
Paramaribo, Suriname. Ik ben in 1999 naar Nederland gekomen
voor mijn opleiding Nederlands Recht. In 2008 heb ik mijn studie
afgerond. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan op het
gebied van bestuurlijke handhaving bij de gemeente Gorinchem.
Ik ben vorig jaar in contact gekomen met Computerwijk. Ik was
samen met mijn dochter gekomen voor de open dag bij het SintMontfort College. Mijn dochter zat in groep 8 en dat was de reden
om de open dag te bezoeken. Bij de ingang kreeg ik een flyer van
Computerwijk waarin stond dat Computerwijk op zoek was naar
docenten. Ik gaf mezelf op als docent omdat ik graag mensen wil
helpen die niet met de computer kunnen omgaan of bang zijn om
met de computer om te gaan.
Het geeft me een goed gevoel als cursisten na afloop van de les
weten hoe ze de computer aan moeten zetten, een bestand kunnen opslaan en opvragen en op internet informatie kunnen vinden
en e-mails kunnen lezen en verzenden.

Jaarverslag Hoedje van Papier 2012 online
We zijn bezig met het afronden van het jaarverslag van 2012.
Eind maart verwachten we het online te kunnen zetten en
kunt u het terugvinden op www.stichtinghoedjevanpapier.nl.

Meer informatie vind je op www.stichtinghoedjevanpapier.nl en www.computerwijk.nl/rotterdam
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De kinderen van Pasa la
Voz laten zich zien
Bij Pasa la Voz werd het schooljaar feestelijk afgesloten. Niet
alleen de kinderen die deelnamen aan de workshops, maar ook
hun ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden konden
onder het genot van een hapje en een drankje het werk van het
afgelopen half jaar bewonderen. De kinderen uit de theaterworkshops presenteerden zichzelf en ook zijn de video’s van de
kinderen vertoond. Daarnaast was er een tentoonstelling van de
foto’s en teksten die de kinderen hebben geproduceerd.
Maar niet alleen bij de afsluiting van Pasa la Voz lieten de kinderen van zich horen. De meiden van het project in het plaatsje
Ccorca hebben bijvoorbeeld foto’s geëxposeerd in het gemeentehuis met hun eigen tradities als thema. Ook hebben de
kinderen van de markt van Vinocanchón Pasa la Voz vertegenwoordigd tijdens een forum over werkende kinderen, georganiseerd door de organisatie Guamán Poma de Ayala. Zij werden

Kinderen van Pasa la Voz
werken mee aan Belgisch
tv-programma!
In december kreeg Pasa la Voz bezoek van een Belgische tvploeg van het productiehuis Woestijnvis. Zij waren voor een
televisieprogramma, dat vanaf 26 maart op de Belgische tv te
zien zal zijn, een reis aan het maken door Zuid-Amerika onder de
naam Los Easy Riders. 15 jaar geleden startte Arnoud Raskin een
Mobiele School voor straatkinderen die inmiddels wereldwijd op
36 plaatsen wordt gebruikt. Tijdens zijn reis schreef Arnoud een

bovendien geïnterviewd voor
de radio over de workshops
van Pasa la Voz en over hoe
deze hun leven beïnvloeden. De kinderen van de
San Borja-school zijn op tv
geweest, waar zij vertelden
over de workshops van Pasa
la Voz en wat deze voor hen
betekenen.
De video ‘Dromen en
nachtmerries’ waarin de
jongens uit de jeugdgevangenis vertellen hoe zij in
de gevangenis terecht zijn
gekomen, werd vertoond in
het gemeentelijk theater. De jongens waren zelf aanwezig om te
vertellen over de totstandkoming van de video, die gebaseerd
is op hun persoonlijke, vaak schrijnende verhalen. Voor hen een
belangrijk en emotioneel moment!

dagboek, dat nu als reisgids fungeert voor de Belgische tv-ploeg.
In Cusco hoorden zij over Pasa la Voz en gingen er op bezoek om
kennis te maken met de kinderen. De filmploeg was zo overtuigd van de filmvaardigheden van de kinderen, dat zij hen hebben uitgenodigd samen een reportage te maken over de invloed
van het toerisme in Cusco. Voor de kinderen was het natuurlijk
geweldig om al hun kennis in de praktijk te brengen voor een
internationaal tv-programma!
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de uitzending.
Meer informatie over de mobiele scholen kun je alvast vinden
op www.mobileschool.org en meer informatie over Los Easy
Riders op facebook: www.facebook.com/los easy riders.

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

2

Nieuw seizoen Wijktijgerpersbureaus Rotterdam
In Januari 2013 trapten vijf Wijktijgerpersbureaus in de Rotterdamse wijken Oude Noorden, Feijenoord, Hillesluis en Afrikaanderwijk weer af. De persbureaus in de laatste drie wijken, met de
nieuwe samenwerkingspartner R-Newt, hebben als gezamenlijk
thema ‘speelplekken in de wijk’. De kinderen van het Wijktijgerpersbureau in het Oude Noorden werken, met onze trouwe
partner Kinderparadijs Meidoorn, aan een onderzoek over hoe
muzikaal hun wijk eigenlijk is.
Met R-Newt, de nieuwe organisatie in deelgemeente Feijenoord
voor uitvoering van kinderwerk, heeft Stichting Hoedje van Papier
direct een afspraak gemaakt voor mogelijke samenwerking. Dit
leidde ertoe dat er voor het eerst drie Wijktijgerpersbureaus
met hetzelfde thema aan de slag gaan en ook onderling ideeën
uit gaan wisselen. Zo gaan de kinderen hun eigen speelplekken
testen aan de hand van een zelfgemaakte checklist, gaan ze ook in
elkaars wijken speelplekken testen, gaan ze collecteren voor Jantje Beton en hun bevindingen uiteindelijk presenteren aan onder
andere de deelgemeente Feijenoord. Met het bezoeken van de

natuurlijke speeltuin de Speeldernis gaan de Wijktijgers het
‘natuurlijk spelen’ onderzoeken om mogelijk met mensen van
het stadsinitiatief Ravottuh ideeën voor natuurlijk spelen in
hun eigen wijk te ontwikkelen. Uiteraard doen zij hier uitgebreid verslag van.
Ondertussen zijn de Wijktijgers in het Oude Noorden druk
doende de muzikale noot in hun buurt te vinden. Zo ervaren
ze wat het is om een Ukeleleworkshop te volgen, gaan ze op
zoek naar mogelijkheden voor muziekles en laten ze uiteraard
weten wat zij mogelijk zelf voor muziekinstrument bespelen
en van welke muziek zij nu eigenlijk houden. En welke artiesten wonen er eigenlijk in de buurt?
Tot slot Wijktijgerpersbureau Children’s Zone, ons persbureau
op de Agnesschool in Feijenoord. Alle leerlingen uit groep 8
zijn elke week druk aan de slag met lessen journalistiek en video waarin het thema ‘mijn wijk’ uitgebreid behandeld wordt.
De kinderen hebben dit thema zelf gekozen omdat ze nieuwsgierig waren naar de verschillen tussen culturen in hun wijk.
Nieuwsgierig naar hun verhalen? Volg de Wijktijgers op
www.wijktijgers.nl, daar vind je hun blogs!

Videoreportage
Bibliotheek Rotterdam
Op 22 februari werd in het kader van de Roze Centrale in
Bibliotheek Rotterdam, locatie Centrum, het Circus der Liefde
georganiseerd. Hoedje van Papier was ook aanwezig tijdens
deze feestelijke middag en maakte een videoreportage van de
festiviteiten.
In de reportage stond het thema ‘woorden’ centraal, waarbij specifiek aandacht werd besteed aan verbinding tussen
mensen, homoseksualiteit, andere culturen en de woorden
Lesbian, Gay, Transgender en Bisexual. Het eindresultaat is
te zien op de website van de bibliotheek en de website van
Hoedje van Papier.

Informatie over onze mediaprojecten vind je op www.wijktijgers.nl en www.uceestation.nl
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Negende seizoen VoorleesExpress Rotterdam
VoorleesExpress Rotterdam start elk jaar op twee momenten met
een nieuw voorleesseizoen. De startmomenten zijn de maanden
februari en september. Vorige maand startte VoorleesExpress
Rotterdam alweer met het negende voorleesseizoen! Vrijwilligers
zullen bij maar liefst 150 gezinnen voorlezen.
Tussen 23 januari en 2 februari hebben de Nationale Voorleesdagen plaatsgevonden, waarin twee weken extra aandacht werd
besteed aan voorlezen. De eerste dag was er bijvoorbeeld een
voorleesontbijt op verschillende scholen. Daarnaast is het radioprogramma Rijnmond Nu op bezoek geweest bij één van de voorleesgezinnen, terwijl er door een vrijwilliger werd voorgelezen.
Een andere voorlezer, Irene Mak, gaf op de Facebookpagina van
de VoorleesExpress een leuke update:
“Ik ben gisteren voor de één-na-laatste keer naar mijn voorleesgezin geweest. Moeder ging zelf weer even voorlezen en wat
deed ze? Ze las niet gewoon voor, maar deed dit op de interactieve manier! Toen ik zei hoe goed ze het deed, werd ze verlegen
en zei ze dat ze ook zo goed als ik wilde leren voorlezen. Aan het
eind vertelde ze me dat ze het niet leuk vond dat het de volgende
keer de laatste keer was. Ze wilde dat ik bleef komen om gezellig

thee te drinken en haar te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Ze had een cadeautje voor me en gaf het me met tranen in
haar ogen. Natuurlijk kom ik terug bij dit bijzondere gezin!”

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. We willen in het bijzonder Dick
van der Veen van de Stichting Middelbusker-Stevens
bedanken voor zijn donatie aan Pasa la Voz. Ook zijn
we Renata van der Wiel erg dankbaar voor haar vrijwilligerswerk in Cositas en de werkzaamheden die ze in december bij Pasa la Voz heeft verricht.
Steun Hoedje van Papier of Pasa la Voz in Peru en word
donateur. Doneren kan op rekeningnummer 4644474
t.n.v. Stichting Hoedje van Papier (Rotterdam), meld u
aan voor een machtiging of maak eenmalig een bedrag
over via iDEAL. Dit kan heel gemakkelijk via
www.stichtinghoedjevanpapier.nl

FEMI

Stichting
Kinderparadijs
Meidoorn

Stichting Middelbusker-Stevens
Sichting Mundo Crastino Meliori

Meer informatie over de VoorleesExpress vind je op www.voorleesexpress.nl
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