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Beste relatie van Hoedje van Papier.
Voor u ligt de nieuwe editie van onze nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van onze lopende
projecten. In de zomervakantie hebben wij natuurlijk niet
stilgezeten en de zomervakantie is nog niet voorbij of we staan
alweer in de startblokken voor het nieuwe schooljaar.
Het team van Hoedje van Papier wenst u veel leesplezier!

Mag ik mij
even
voorstellen?
Mij werd gevraagd een klein
stukje te schrijven voor deze
nieuwsbrief over mijn rol en
motivatie om me in te zetten
voor Hoedje van Papier. Een
mooie gelegenheid om nog eens
terug te blikken op het allereerste begin. In mijn geliefde Peru,
want daar is Hoedje van Papier
geboren.
Alweer zes jaar geleden ben ik in Cusco, Peru gestart met het
organiseren van creatieve workshops voor kinderen. Ik woonde
al een tijdje in deze stad en was enorm geraakt door de situatie
waarin zoveel kinderen daar opgroeien: veel kinderen leven en/
of werken op straat, zijn sociaal of fysiek verwaarloosd en hebben te maken met allerlei vormen van geweld. Veel kinderen
hebben geen ouders meer of hun ouders kunnen niet voor hen
zorgen. Vaak hebben kinderen daardoor een enorm laag zelfbeeld, een gebrek aan zelfvertrouwen en zien zij de toekomst
somber tegemoet.
Het was moeilijk om te zien dat juist deze kinderen die in zulke
moeilijke omstandigheden opgroeien vaak niet de begeleiding
hebben die zij nodig hebben. En vooral dat er niemand is die
hen weer in zichzelf doet geloven. Een enorm verschil met mijn
eigen jeugd. Mijn ouders hebben mij juist altijd doen geloven
dat ik dingen moest uitproberen en hebben mij gestimuleerd
om mijn talenten te ontdekken en mijn dromen waar te maken.
Met de workshops die we organiseerden wilden we de kinderen
laten zien dat ze wel de moeite waard zijn en dat ze talenten
hebben. We publiceerden het werk van de kinderen in een
kinderkrant, zodat de kinderen iets tastbaars hadden om trots
op te zijn, maar ook om aan andere mensen te laten zien dat
deze kinderen niet alleen maar kansarm zijn, maar juist ook
een enorm potentieel hebben, heel creatief zijn en ook een
eigen mening hebben over wat goed voor hen is en waar zij van
dromen.

Liesbeth Kerstens tijdens een video-workshop in Cusco, Peru.
De kinderen, maar ook ouders, begeleiders en ander publiek waren erg enthousiast. Hoedje van Papier was geboren. Dankzij de
inzet van Peruaanse kunstenaars en andere geïnteresseerden,
maar ook van vrienden en familie in Nederland is het project in
Peru inmiddels uitgegroeid tot een bekende organisatie die in
Peru zowel door het Ministerie van Onderwijs en Unicef worden
erkend. Ook is in Peru de basis gelegd voor de Wijktijgeractiviteiten die inmiddels ook in Nederland met veel enthousiasme
worden ontvangen.
Peru is voor mij nog steeds een belangrijk thuis. Ik heb er niet
alleen veel van mezelf kunnen geven; in tegendeel, ik heb er
enorm veel voor terug gekregen. Dankzij Peru ben ik nu de
Liesbeth die ik ben en heb ik de leukste baan die er is. En dankzij
Peru kunnen nu ook veel kinderen in Rotterdam, Breda en binnenkort ook in Den Haag deelnemen aan workshops die niet
alleen leuk zijn, maar ook erg leerzaam. Een heel succesvol voorbeeld van Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking, van hoe
wij in Nederland ook geïnspireerd kunnen raken door mensen
en ideeën die ver van ons af lijken te staan, maar ons tegelijkertijd diep kunnen raken.
Liesbeth Kerstens
Directeur Stichting Hoedje van Papier

Meer informatie over Hoedje van Papier vind je op www.stichtinghoedjevanpapier.nl
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Wijktijgers op Jeugdvakantieland
Jeugdvakantieland was ook dit jaar weer een succes.
Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie heeft zich dit jaar
weer overtroffen door nog meer spannende en afwisselende
activiteiten voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Rotterdam te organiseren. Tussen 1 en 12 augustus hebben zij maar
liefst 47.000 bezoekers ontvangen. Een nieuw record!
De mediastudio van Hoedje van Papier kon natuurlijk niet
uitblijven. Met een vernieuwde stand hebben wij 10 dagen lang
verslag gedaan van de activiteiten op Jeugdvakantieland door
middel van nieuwsflitsen en videoreportages.
Elke dag hebben we met de kinderen onder begeleiding van Juf
Prya de aanwezigen het hemd van het lijf gevraagd om zo erachter te komen wat er allemaal te doen is tijdens Jeugdvakantieland. Deze nieuwsflitsen werden de volgende dag overal in Ahoy
opgehangen en voor de kinderen die deel hadden genomen aan
de workshop konden een exemplaar ophalen in de stand.

Ook hebben we om de dag met de kinderen zo veel mogelijk
op video vastgelegd onder begeleiding van Juf Rose. Met zoveel
verschillende activiteiten was het lastig een keuze te maken om
de onderwerpen te bepalen. Het Zuiderpark was dit jaar een
nieuwe locatie en niets is leuker dan op camera vast te leggen
hoe je over het water kunt rennen in een grote ballon! Niets
was de jonge reporters teveel, ze waren zelfs in de kraanmachines te vinden!
In onze mediastudio hebben we dit jaar ontzettend veel creatieve en leuke tekenfilmpjes met de kinderen gemaakt. Uiteraard
konden kinderen wat zeggen in onze Hoedje van Papier in de
kast, gebaseerd op het concept van Villa achterwerk, en hebben
we weer leuke en grappige kinderen uit Rotterdam vast kunnen
leggen op de camera. Alle videoreportages en compilaties van
de kast hebben de kinderen ter plekke kunnen bekijken in onze
vernieuwde stand.
Hoedje van Papier dankt Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie voor de standplaats, de vrijwilligers Diana, Dorothé, Marpessa, Saskia en Esther voor hun inzet en enthousiasme en niet
te vergeten onze maatschappelijke stagiaires Jo-Anne, Ygrain en
Aranka die zich fantastisch hebben ingezet!
Tot volgend jaar!

Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan snel op onze website, waar we een speciale
Jeugdvakantieland pagina hebben gemaakt. Op deze
pagina kun je de dagelijske nieuwsflitsen, reportages
en tekenfilmpjes terug zien.

Meer informatie over Wijktijgers vind je op www.wijktijgers.nl
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De scholen zijn weer begonnen
De zomervakantie zit erop en jongeren konden tijdens de
vakantie meedoen aan een workshop UCee Station op
Bruisend Park, een lokaal festival in Deelgemeente Noord.
Nu de eerste schoolweken er op zitten, zijn we op kantoor druk
bezig met alle voorbereidingen en het maken van afspraken met
scholen, kinderwerkers en jongerenwerkers. We gaan namelijk
weer van start in de Deelgemeente Noord, Feijenoord en Prins
Alexander en vanaf dit schooljaar ook in Kralingen-Crooswijk!
In de laatste maanden van 2011 worden er in totaal 18 Wijktijger workshops uitgevoerd bij verschillende basisscholen in
Rotterdam, gaan er 10 Wijktijgerpersbureaus starten in verschillende wijken in Noord, Feijenoord en Prins Alexander en
worden er voor de jongeren 4 UCee wijkredacties opgezet waar
zij aan de slag kunnen om samen met een UCee mediacoach
zelf media te maken.

Wil je weten of wij actief zijn in jouw buurt?
Kijk dan naar het onderstaande schema.

Wijktijgerpersbureau

UCee Wijkredactie

Deelgemeente Noord
Erasmusbuurt/Agniesebuurt
Oude Noorden
Liskwartier/Bergpolder
Provenierswijk
Deelgemeente Feijenoord
Feijenoord/Noordereiland
Afrikaanderwijk
Katendrecht
Bloemhof
Hillesluis
Deelgemeente Pr. Alexander
Oosterflank

Deelgemeente Noord
Oude Noorden

Deelgemeente Feijenoord
Afrikaanderwijk
Bloemhof
Hillesluis

Festival Bruisend Park
aan de Rotte
Afgelopen zomer was er in Rotterdam veel te beleven. In het
weekend van 27 en 28 augustus was UCee Station aanwezig bij het
Bruisend Park festival.
Jongeren konden al hun creativiteit kwijt bij de UCee Station stand
want daar werd live radio gemaakt en voor filmliefhebbers bestond
de mogelijkheid om met de UCee Station cameraman festival bezoekers te interviewen. Bruisend Park bracht UCee Station een hele
rits creatieve jongeren, veelal uit deelgemeente Noord. De eindresultaten zullen vanaf eind september allemaal te vinden zijn op de
UCee Station website www.uceerotterdam.nl. Zeker wel een bezoek
waard!
De workshops radio en video waren een eerste kennismaking voor
veel jongeren uit deelgemeente Noord met UCee Station. Wel hebben de meiden van Meidenkamer Malika eerder dit jaar in de maanden januari en februari hun eigen radioshow gemaakt. Binnenkort
zal er in deelgemeente Noord weer een nieuw UCee Station traject
starten.
Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof
UCee Station is al een begrip in de Afrikaanderwijk. Na het perron
Doelbewust, waarvoor een documentaire en videoclip rondom het
thema voetbal en respect voor elkaar zijn gemaakt, start er eind
september een nieuw UCee Station filmtraject. We zijn ervan overtuigd dat er weer een mooi thema zal worden verzonnen en in beeld
gebracht door jongeren uit de Afrikaanderwijk.
Ook in zowel Hillesluis als Bloemhof wordt dit najaar voor het eerst
een UCee Station filmtraject gestart. De verschillende jongerenwerkers uit deze wijken hebben enthousiast gereageerd en de jongeren
zelf staan in de startblokken en bruisen van de ideeën. In de wijk
Bloemhof zijn we dinsdag 13 september van start gegaan en binnenkort zullen we ook in Hillesluis aan de slag gaan.

Meer informatie over UCee Station vind je op www.uceerotterdam.nl
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Afsluiting van het
eerste semester 2011
Op zaterdag 23 juli hebben we de workshops van het afgelopen half jaar afgesloten met alle kinderen van Pasa la Voz. Dit
keer hebben de kinderen een kleinere markt en tentoonstelling georganiseerd waar zij lieten zien wat zij tijdens de workshops hebben gedaan en geleerd. De kinderen hebben deze
afsluiting helemaal zelf bedacht en georganiseerd. Ook hebben
zij op de dag zelf de presentatie verzorgd.
Er waren heel veel mensen van buitenaf op de activiteit afgekomen die allemaal geïnteresseerd waren in het project en het
werk van de kinderen.
De kinderen van de tehuizen Hogar San Pedro, Hogar Yanapanakusun en Hogar Juan Pablo II hadden deelgenomen aan de theaterworkshop en hebben een toneelstuk opgevoerd. Ook hebben
kinderen een optocht op stelten met grote poppen gemaakt
door de stad, zodat iedereen kon zien wat zij hebben geleerd.

De kinderen van de journalistiekworkshop hebben spelletjes
gepresenteerd die zij tijdens de workshop hadden ontworpen.
Ook konden alle interviews die de kinderen hebben afgenomen
worden bekeken met de foto’s erbij die de kinderen zelf hadden gemaakt. Aan de workshop namen kinderen van het tehuis
Hogar Amantaní deel, één van de nieuwe organisaties die zich
heeft aangesloten bij ons netwerk.
De kinderen van de fotografieworkshop hebben foto’s gemaakt
over het thema Gastronomie. Op de tentoonstelling lieten zij
o.a. foto’s zien van typische lokale gerechten.

Voor de uitvoering van onze activiteiten zijn wij blijvend afhankelijk van bijdragen van donateurs, fondsen, deelgemeentes
en woningcorporaties. Het is voor ons erg belangrijk om op uw steun te kunnen rekenen!

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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