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Wijktijgers de wijken in!
Onze Wijktijgers zijn weer op stap geweest om een aantal Rotterdamse bezienswaardigheden eens beter onder de loep te nemen.
Sinds een aantal maanden zijn de Wijktijgers ook in de Rotterdamse wijk Rozenburg
te vinden. De kinderen van OBS de Phoenix hebben een workshop video gedaan
onder begeleiding van vakkracht Eric. Zij zijn tijdens hun laatste workshoples bij de
E.C.I. Mainport op bezoek geweest. Hier hebben de Wijktijgers het Rotterdamse
havengebied en alles wat daar gebeurt van dichtbij kunnen bekijken. Zij hebben een
mooie reportage gemaakt die binnenkort te zien is op www.wijktijgers.nl

Wijktijgers
Tot een paar weken geleden heette de
multimedia projecten van Hoedje van
Papier nog Hoedje van Papier in de Wijk.
Misschien niet zo’n gekke naam zou je
denken, maar tegenwoordig heten de
jongens en meiden die mee doen aan de
workshops en kinderpers bureaus van
Hoedje van Papier: Wijktijgers!
Een naam, verzonnen samen met de
kinderen, die beter bij hen past en bij wat
hen bezig houdt. En daar zijn wij het
helemaal mee eens!
De Wijktijgers hebben een nieuwe look
gekregen en een eigen website waar zij
zelf hun video’s en magazines kunnen
bekijken en binnenkort ook hun radiofragmenten kunnen beluisteren.
Om een kijkje achter de schermen van
Wijktijgers@school en de Wijktijgerpersbureaus te nemen moet je zeker de
nieuwe website eens bezoeken.

www.wijktijgers.nl

De Wijktijgers in Rotterdam Noord van
de Juliana van Stolbergschool zijn naar
het radiomuseum geweest samen met
hun mediacoach Emine. Het was de
Wijktijgers wel duidelijk dat de radio’s er
vroeger iets anders uitzagen dan nu!

Wijktijgers Breda
Het project Wijktijgers wordt nu ook uitgevoerd in Breda, door Surplus Welzijn.
Zie pagina 2 voor meer informatie.
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UCee Perron
Oleander Buzz

UCee Perron
Chatgirls
Elke vrijdag maken een groep Rotterdamse meiden onder leiding van hun
mediacoach Dulci en technicus Sander
een radioshow voor meiden waar zij het
nieuws bespreken uit hun wijk en allerlei
belangrijke onderwerpen die de Rotterdamse Chatgirls van nu bezighoudt;
Open Dagen, Schaatsen met Sterren en
Geert Wilders alles komt aan de orde.
De meiden uit Noord hebben heel wat te
bespreken met elkaar. En dat doen ze in
Chat Girls. Je kunt de laatste uitzending
beluisteren via www.uceerotterdam.nl

Zeven jongeren van het Nieuw Zuid
College hebben, onder leiding van UCee
mediacoach Naomie Matil, artikelen voor
de nieuwe buurtkrant, Oleander Buzz, die
te zien is op www.uceerotterdam.nl.
Deze huis-aan-huiskrant voor de
Oleanderbuurt wordt uitgegeven door
Woningcorporatie Vestia en deelgemeente Feijenoord. De eerste editie wordt op
12 april gepresenteerd op OSG Nieuw
Zuid, Putsebocht 21 in Rotterdam!

UCee Perron Doelbewust
Een groep jongens in buurthuis de Arend in de Afrikaanderwijk doen mee aan het
project Doelbewust, een voetbalproject dat draait om gedrag. Rondom dit project
wordt een documentaire gemaakt door de jongens. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook
al diepte interviews afgenomen bij elkaar! Binnenkort is de documentaire te zien
op www.uceerotterdam.nl - perron Doelbewust

Franchise
Hoedje van Papier
Foto: Oranje Fonds/Bart Homburg

Hoedje van Papier
groeit!

Hoedje van Papier
in Breda

Inmiddels is Hoedje van Papier in de
Wijk uitgegroeid tot een organisatie die
op meer dan 30 scholen in 12wijken in
Rotterdam, maar ook in steeds meer
andere steden, actief is. Gesteund door
het Oranjefonds Groeiprogramma, wil
Hoedje van Papier uitbreiden naar meer
wijken in Rotterdam en andere steden op
nationaal niveau. In oktober 2010 is reeds
een eerste start gemaakt in Breda waar zij
deze maand inmiddels ook al weer in vier
wijken actief zijn. In 2011 zullen de activiteiten ook naar andere steden worden
uitgebreid.

Na de start van de Wijktijgerpersbureaus
in Breda werd er op 13 januari het eerste
kindermagazine en een film gepresenteerd van de Wijktijgers in Breda. Na
Rotterdam is Breda de tweede stad
waar de multimedia workshops worden
uitgevoerd. In Breda is dat in samenwerking met Surplus Welzijn waar Elles
van Steenis samen met haar team van
mediacoaches de de Wijktijgers begeleid.
De komende drie jaar zal dit project in
andere wijken van Breda zodat kinderinspraak in Breda structureel mogelijk
wordt gemaakt.

Meer weten? Ga naar www.stichtinghoedjevanpapier.nl
voor meer informatie over de activiteiten van Hoedje van Papier!

Voor de uitrol naar andere steden maakt
Hoedje van Papier gebruik van het franchisemodel. Dat betekent dat de lokale
partners van Hoedje van Papier hun eigen
bedrijfsvoering hanteren. Zij voeren de
projecten van Hoedje van Papier zelfstandig uit, maar volgens een aantal richtlijnen die door Hoedje van Papier NL zijn
vastgelegd.
De centrale organisatie, Hoedje van
Papier Nederland, zorgt er als coach op
afstand voor dat elke lokale partner binnen bepaalde afgesproken grenzen blijft.
Daarmee wordt de goede naam en faam
van de gehele organisatie bewaakt. Het
spreekt voor zich dat ook de ideeën en
ervaringen uit de verschillende steden
op hun beurt weer zullen bijdragen aan
het blijvend ontwikkelen en verbeteren
van de activiteiten van Hoedje van Papier
Nederland.
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Pasa la Voz
Het laatste nieuws uit Peru

Activiteit met ATD
Ieder jaar levert Pasa la Voz haar bijdrage aan de organisatie en
realisatie van de ¨Werelddag ter Bestrijding van de Armoede¨.
Op 16 oktober werd er een informatiemarkt georganiseerd
waarbij Pasa la Voz aanwezig was met een stand. In deze stand
werd het werk van Pasa la Voz gepresenteerd middels panelen
met foto’s en onderschriften, ter illustratie van het werk. Een
oud medewerker van Pasa la Voz, Tania Castro, was uitgenodigd om een presentatie ‘verhalen vertellen’ te geven, zodat
nog meer mensen geïnformeerd werden over deze belangrijke
dag. Op 17 oktober hebben wij deelgenomen aan de stadsparade van Cuzco met de vlag van Pasa la Voz, met als doel onze
organisatie en het werk dat wij verrichten meer naamsbekendheid te geven. Ons werk is heel belangrijk omdat het kinderen
in achterstandssituaties de kans biedt levensvaardigheden te
leren zodat ze zich ontwikkelen als echte wereldburgers en niet
worden onderworpen aan de beperkingen die de armoede met
zich meebrengt.

Afsluiting van het jaar en
presentatie van de magazines
Om het jaar 2010 af te sluiten voegden we de afsluiting van het
jaar en de presentatie van de magazines samen in één grote
happening. Zo kregen de kinderen de hoofdrol waarvan wij
vinden dat ze die verdienen. Het waren de kinderen zelf die de
magazines ‘Vriendschap’ en ‘Liefde’, het resultaat van hun werk
in trimester 1 en 2, presenteerden. Deze activiteit werd gestart
met een kleurrijke parade van meiden van Mantay op stelten.
De meiden van opvangtehuis Buen Pastor presenteerden het
tijdschrift ‘Vriendschap’ terwijl de meiden van opvangtehuis
Mantay het magazine ‘Liefde’ voor hun rekening namen. Ze
vertelden over hun ervaringen en over wat liefde voor hen als
tienermoeders betekent: de liefde die zij voelen voor hun kinderen. Hun woorden ontroerden de aanwezigen en vooral onze
genodigde commentatoren Edith Sinchiroca en Lucho Castro.
De in Cuzco bekende kunstenaar, Lucho Castro, becommentarieerde ons magazine `Liefde`. De journaliste en directrice van
het gemeentebestuur van de stad, Edith Sinchiroca besprak ons
tijdschrift ´Vriendschap´en zij benadrukte hoe waardevol het
werk is dat de kinderen in het tijdschrift tonen en stelde dat zij
de behandelde thema`s erg origineel vond.

Fiesta de Bautizo de Pan Wawa

(Het doopfeest van het babybrood)

In onze laatste cyclus van het jaar 2010 werkten wij met het
thema “muziek”. In Cuzco is de ‘De doop van het babybrood`
(‘El Bautizo de Pan Wawa’) een belangrijke festiviteit die
jarenlang door vele generaties werd gevierd. Helaas dreigt de
aandacht voor dit gebruik steeds meer verloren te gaan. Een
groep van jongens en meisjes van vijf instellingen met wie we
samenwerken hebben op komische wijze deze doop uitgebeeld.
Wawa betekent ‘baby’ in Quechua, de taal van de Inca`s nog
steeds in Cuzco wordt gesproken. Aan de activiteit deden de
jongens van de school Progreso mee, die de rollen van priester
en zijn hulp voor hun rekening namen. Andere kinderen van
Pasa la Voz speelden de ouders. Sponsoren van dit evenement
waren de ouders van de kinderen van Pasa la Voz. De peetouders werden gespeeld door de docenten van Pasa la Voz. De
kinderen hebben enorm genoten van deze traditionele parodie.
En omdat dit nu eenmaal bij een doop hoort vierden we daarna
feest. We deden spelletjes die ervoor zorgden dat de kinderen
van verschillende instellingen elkaar beter leerden kennen en
de voetjes gingen van de vloer, dat wil zeggen: er werd ook veel
gedanst.

Verder waren er panelen waarop de deelnemers van de workshops toonden wat ze de afgelopen maanden hadden gemaakt.
Daarnaast voerden de kinderen en jongeren toneelstukjes op
en er was een optreden van een hele jonge zangeres en haar
danseressen. We eindigden de jaarafsluiting met een toast op
het werk dat de kinderen gerealiseerd hadden en het uitreiken
van de certificaten aan alle deelnemers van de workshops. Iedereen was blij en enthousiast om deel te mogen uitmaken van
deze bijzondere familie ‘Pasa la Voz’!

Meer weten? Ga naar www.pasalavoz.nl
voor uitgebreide verslagen en meer foto’s van de activiteiten van Pasa la Voz in Peru!
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Metamorfose websites
Hoedje van Papier &
Wijktijgers
De mediaworkshops en de persbureaus hebben een metamorfose ondergaan en hebben nu een eigen website en nieuwe
huisstijl. Samen met de kinderen is besloten de naam Wijktijgers
te gebruiken. Op de nieuwe website, www.wijktijgers.nl kunnen
de kinderen hun eigen eindresultaten bekijken.
Nu de Wijktijger projecten in steeds meer wijken en nieuwe
steden worden uitgevoerd is de website een belangrijk platform.
Na de metamorfose van de Wijktijgers site was de website van
de stichting zelf aan de beurt. Tot voor kort was de website van
de stichting het platform waar iedereen terecht kon voor informatie m.b.t. de projecten van Hoedje van Papier. Al snel was
duidelijk dat iedereen een eigen plek nodig had, dat wil zeggen
de kinderen, de jongeren en de volwassen relaties van Hoedje
van Papier. De website van Hoedje van Papier biedt nu informatie en nieuws aan alle partners, donateurs, financiers en andere
´volwassen´ geïnteresseerden.
Bekijk onze websites:

www.stichtinghoedjevanpapier.nl
www.wijktijgers.nl

Uitwisseling Peru 2011!
Op 28 april verwachten wij 3 collega’s uit Peru. De kennis uit
Peru, waar Hoedje van Papier haar basis heeft, is nog steeds van
grote waarde voor alle lopende projecten en collega’s hier in
Nederland. De uitwisseling wordt mede mogelijk gemaakt door
E-motive.
In de periode dat de Peruaanse delegatie in Nederland verblijft
hebben zij een enorm druk programma zodat zij in een aantal
weken tijd wederom kennis en ervaring kunnen overdragen en
uitwisselen aan o.a. de vakkrachten en samenwerkingspartners.
Thema’s als wijkpedagogiek en het betrekken van wijkpartners
zullen aan bod komen.
In de twee weken dat onze collega’s in Nederland zijn zullen wij
ook kijken naar de mogelijkheden om onze activiteiten niet alleen landelijk uit te breiden, maar mogelijk ook wereldwijd.

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

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