
Hoi!
Deze krant is voor jou! Een echte krant voor alle kinderen in 
De Hoogte en de Korrewegwijk. Wij hebben deze krant 
gemaakt en hopen dat jij het met veel plezier zult lezen. We 
zijn benieuwd wat je ervan vindt. Wil je helpen bij het maken 
van de volgende krant of heb je ideeën? Mail het ons! 
info@mooiewijken.nl.

Laila, Ubaida, Xianthé, Noémie, Fatima, Zola, Judith en Jasmijn.

Door Laila en Zola.

De Mooie Wijken zomervakantie is een 
hele vette zomervakantie voor kinderen 
en jongeren in de Korrewegwijk en De 
Hoogte. Het is de hele zomervakantie 
lang dus het duurt 6 weken! Het is op 
verschillende locaties in de wijk, de 
meeste activiteiten vinden plaats in 
Het Pand en BSV De Hoogte. Iris ten 
Böhmer werkt bij de Speeltuincentrale 
en weet er veel van.
Iris vindt het heel belangrijk dat het er 
is: “Zodat alle kinderen, van peuters tot 
kinderen van 21 jaar, een leuke zomer-
vakantie hebben en zich niet vervelen.” 
En vervelen zul je je zeker niet. Iris: “We 
gaan natuurlijk weer dingen doen die 
we vorig jaar ook hebben gedaan zoals: 
waterspelletjes, sport, spel week, kunst 
maken, eigenlijk dat wat jullie willen.” 
Het programma bedenken kinderen na-
melijk zelf. Iris: “Wat jullie willen doen is 
het allerbelangrijkst. Verder helpen ook 
mensen die werken in de wijk mee met 
organiseren van de activiteiten. Zoals 
mensen van Het Pand, WIJ Groningen, 
De Speeltuincentrale en Vrijdag in De 
Buurt.” Iris roept jou en alle andere kin-
deren op om te komen: “We gaan hele 
leuke dingen doen waarbij je nieuwe 

Jouw Mooie Wijken 
zomervakantie!

vrienden en vriendinnen kunt maken, 
nieuwe dingen ontdekken en heel 
veel lol kunt hebben.

Denk mee!
Iris vindt het superleuk wanneer 
kinderen meedenken over wat leuk is 
om te doen tijdens de Mooie Wijken 
zomervakantie. 
Heb jij een idee? Mail het naar info@
mooiewijken.nl. Je mag ook een brief 
sturen of bellen. Iris: “En als je vader, 
moeder, buurman, tante, grote zus 
of een andere volwassene een dagje 
mee wil helpen dan kan dat ook. 
Leuk!”

Oproepje aan
kinderen in de 
Korrewegwijk
en de Hoogte
 
GoeieBuurt is nieuwsgierig naar 
wat kinderen eigenlijk van hun wijk 
vinden! Wil jij met andere kinderen 
een keer kletsen over jullie ideeën en 
dromen voor de wijk? Stuur dan een 
mailtje, in overleg met je ouders, naar 
communicatie@goeiebuurt.nl.
GoeieBuurt bestaat uit een aantal 
wijkbewoners die samen met elkaar 
de Korrewegwijk en De Hoogte leu-
ker, veiliger en mooier willen maken.
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Ook in de meivakantie kun je mee-  

doen aan heel veel leuke activiteiten.  

Check www.mooiewijken.nl.
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Judith (12)

Ik doe graag:  
Niksen.

Ik ben trots op:
Mijn cijfers.

Coolste plek in de wijk:
Floresplein omdat daar alle-
maal leuke eendjes zijn die 
bij een meer rondhangen.

In de redactie vind ik leuk:
Tekenen want ik vind dat fijn 
om te doen en ik vind het 
heel rustgevend.

Ik hou heel veel van:
Mijn familie, vrienden en 
mijn laptop.

Wat wil je later worden?
Architect en ik wil een eigen 
bedrijf.

Fatima (8)

Ik doe graag: 
Tekenen en buitenspelen. 
Tekenen is mijn hobby. Bui-
tenspelen omdat het leuk is.

Ik ben trots op:
Mijn cijfers.

Coolste plek in de wijk:
BSO de Hoogte.

In de redactie vind ik leuk:
Ik vind foto’s maken leuk 
omdat ik het dan ook aan de 
mensen die de krant lezen 
kan laten zien.

Ik hou heel veel van:
Mijn moeder omdat ik van 
haar hou.

Wie/wat zou je meene-
men naar een onbewoond 
eiland?
Mijn ouders omdat ze dan 
voor me kunnen koken.

Ubaida (10)

Ik doe graag:
Buitenspelen omdat je dan 
gewoon leuke dingen kunt 
doen.

Ik ben trots op:
Dat mijn babyzusje alleen 
maar Ubaida zegt.

Coolste plek in de wijk:
BSO de Hoogte.

In de redactie vind ik leuk:
Dat ik beter leer interviewen.

Ik hou heel veel van:
Mijn familie.

Wat is je lievelingsdier?
Een zwarte panter, omdat 
ik de film Black Panter leuk 
vind.

Zola (12)

Ik doe graag:
Zwemmen, spelen met m’n 
hond en geinen met vrien-
dinnen.

ik ben trots op:
Op mijn vriendinnen. 

Coolste plek in de buurt:
Ik woon zelf niet in deze wijk 
maar als ik moet kiezen dan 
kies ik Laila haar kamer.

In de redactie vind ik leuk:
Interviewen en met Laila 
kletsen.

Ik hou heel veel van:
Mijn vrienden/vriendinnen, 
familie, mijn hond en Ariana 
Grande.

Welk sprookjesfiguur zou 
je willen zijn?
Rapunzel omdat ze super 
lange haren heeft.

Daarna gaan we de ouderen wassen of 
douchen en daarna ontbijten we. Daar-
na krijgen ze dan fysiotherapie, dat 
helpt ze om beter te worden. Dan gaan 
we weer eten. Sommige ouderen moet 
ik daarbij helpen. Na het eten kunnen 
ze uitrusten van de ochtend. ‘s Middags 
krijgen de meesten weer fysiotherapie.

Is het leuk om ouderen te verzorgen?
Ik vind het heel leuk om te doen. Mijn 
werk is heel bijzonder omdat mensen 
ziek binnen komen en een stuk stuk 
beter weer naar huis gaan. 

Hoe voelde het om corona te hebben?
Ik heb er wel drie weken last van 
gehad. Het voelde als griep. Ik was 
benauwd, had spierpijn, ik kon niks 

ruiken en ademhalen was moeilijk. Ik 
voel me nu helemaal beter alleen mijn 
reuk is nog niet terug 

Was het erg of had u geen last van 
corona?
Ik heb er wel erg veel last van gehad 
maar ik hoefde gelukkig niet naar het 
ziekenhuis. 

Waarom moest u een beschermingspak 
aan?
Omdat ik toen ik geen pak aan had ziek 
werd en ik wil niet weer ziek worden. Ik 
wil ook andere mensen niet besmetten. 
Tijdens de corona-uitbraak in het ver-
zorgingshuis hadden van de 16 cliënten 
er 12 corona en ook 12 collega’s.

Door Ubaida en Fatima.

Prijsvraag
Herken je deze dingen? Waar staan ze? 
Mail ons de straten waar ze staan en 
maak kans op een superleuke prijs. 
We verloten het onder alle goede 
inzendingen. Mail je antwoord naar 
info@mooiewijken.nl met je naam 
en je oplossing. 

Even
voorstellen

Xianthé (10)

Ik doe graag:  
Spelen met vrienden.

Ik ben trots op:
Mijn rapport vanwege mijn 
goede cijfers.

Coolste plek in de wijk:
Mijn huis want in mijn huis 
staan mijn spullen.

In de redactie vind ik leuk:
Interviewen omdat ik het bij-
zonder vind om mensen die 
ik ken dan te interviewen.

Ik hou heel veel van:
Mijn familie en vrienden.

Wat zou je doen als je 1 
dag burgemeester van 
Groningen mocht zijn?
Arme mensen geld geven 
zodat ze eten kunnen 
kopen.

Noémie (10)

Ik doe graag: 
Spelen met vrienden, omdat 
het is gewoon fijn is om met 
iemand te zijn.

Ik ben trots op:
Mijn cijfers.

Coolste plek in de wijk:
Het Pand, omdat het daar 
heel leuk is.

In de redactie vind ik leuk:
Schrijven, omdat het leuk is.

Ik hou heel veel van:
Mijn familie en mijn oma.

Wat zou je doen als je 1 
dag burgemeester van 
Groningen mocht zijn?
Groningen beter maken. Ik 
zou bijvoorbeeld meer aan-
dacht geven aan pesten.

Laila (11)

Leuk om te doen: 
Gamen omdat je fantasie 
hebt in games en het is 
gewoon leuk. 

Ik ben trots op:
Over hoe ik het op school 
doe (heel nerdy antwoord). 

Coolste plek in de wijk:
Weet niet mijn huis, omdat 
het je huis is en ik kan niks 
anders bedenken.

In de redactie vind ik leuk:
Interviewen!!!!! Omdat ik het 
gewoon leuk vind. 

Ik hou heel veel van:
Mijn familie, Ariana Grande 
en mijn vrienden/vriendin-
nen. 

Wat zou je doen als je een 
dag onzichtbaar mocht 
zijn?
 Ik zou stiekem een vlucht 
pakken naar Amerika en 
inbreken in het huis van 
Ariana Grande. 

Met heel veel plezier heb-
ben wij deze eerste krant 
gemaakt. Ben je benieuwd 
wie wij zijn? We stellen ons 
graag aan je voor. 
Lijkt het je leuk om ook mee 
te doen? Laat het ons weten 
en stuur een mail naar 
info@mooiewijken.nl.

Ubaida en Fatima interviewden Kim. Zij werkt in een verzorgingshuis in Groningen 
op de revalidatieafdeling. Op deze afdeling helpen ze oudere mensen die een 
ongeluk hebben gehad of erg ziek zijn geweest, weer goed te bewegen. Zodat ze 
weer naar huis kunnen. Op deze afdeling was een corona-uitbraak. Ook Kim heeft 
corona gehad. 

Hoe oud was u toen u de ouderen ging 
verzorgen?
Ik ben nu 27. Ik was 18 toen ik begon 
met mijn opleiding Verzorgende. Ik ben 
inmiddels al 6 jaar klaar met school en 
aan het werk.  

Welke opleiding heeft u gevolgd?
Ik heb de opleiding Verpleegkunde 
gedaan. Dat is een MBO-opleiding en 
die duurt vier jaar.

Verpleegkundige Kim had corona

Hoe bent u op het idee gekomen om 
ouderen  te gaan verzorgen?
Ik vind het leuk om anderen te hel-
pen en oudere mensen vertellen vaak 
interessante verhalen. Ze hebben altijd 
wel iets te vertellen. Het verzorgen van 
mensen vind ik heel leuk om te doen.

Wat doet u eigenlijk als u ouderen 
verzorgt?
Als ik ‘s ochtends begin met werken 
vertellen collega’s eerst de bijzonderhe-
den over wat er er allemaal is gebeurd. 

       Moppen
Peter rijdt met zijn ouders door 
een onbekende omgeving. 
Hij moet met behulp van een 
plattegrond de weg wijzen. Na 
een scherpe bocht rijdt vader 
zachtjes tegen een boom. Klinkt 
ineens de stem van Pieter 
achter in de auto: ‘Papa volgens 
de kaart moet je hier rechtdoor 
rijden?’
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Jantje, wat weet jij van de oude 
Grieken?’ ‘Ze zijn allemaal dood, 
meneer.’

Uit: de allerleukste moppen voor kinderen
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Deze krant kan gemaakt worden dankzij 
Kinderdromen, Durven, Doen, Jij en de Buurt, 
Speeltuinverenigingen DIB en BSV De Hoogte.

COLOFON
Onze wereldkrant is een uitgave van 
Mooie Wijken.
Redactie en vormgeving: Fatima Benta Jollah, 
Judith Bonga Sandle, Jasmijn Melinda Dijkman, 
Noémie Haakmat, Xianthé Wolthers, Laila 
Binesari, Ubaida Hussein en Zola Lahnstein. 
Onder begeleiding van Agnes Voorintholt 
en Johann van der Geest

Discriminatie/rasicme 
samen kunnen we hier 
iets aan doen!  

Racisme is niet makkelijk te omschrijven, omdat er zoveel verschillende 
vormen zijn en dus is er geen duidelijke betekenis.

Discriminatie en racisme zijn niet oké. 
Alleen heeft racisme meer invloed in het dagelijks leven dan discriminatie.

Veel mensen denken dat er alleen 
racisme onder witte mensen bestaat. 
Dat is niet zo. Want rassenhaat wil niet 
zeggen dat alleen witte mensen andere 
rassen haten. Het geldt net zo goed 
voor zwarte mensen. Er zijn namelijk 
ook veel zwarte mensen die racistische 
uitspraken hebben over witte mensen.
Het is eigenlijk best raar dat sommige 
mensen racistisch zijn en andere cultu-
ren naar beneden halen.

Denk maar eens even na…

-  De pizza die we lekker vinden is 
 Italiaans
-  Veel auto’s waarmee we rijden zijn 
 Japans
-  De cijfers die we elke dag schrijven
 zijn Arabisch
-  De muziek die we leuk vinden is 
 Amerikaans
-  Veel fruit dat we hier kopen, komt 
 uit verre, warme landen

Wat kunnen we er tegen doen? 
Als iemand uit je omgeving racistische 
opmerkingen maakt, dan moet je ze 
eigenlijk durven tegenspreken en zeg-
gen dat ze verkeerd denken. Al is dat 
niet altijd even gemakkelijk. Maar het 
is toch niet omdat je één verkeerde 
ervaring had met bijv. een Marokkaans 
persoon, dat alle Marokkanen slecht 
zijn.

Over heel de wereld hebben mensen
andere godsdiensten, andere ge-
woontes, andere behoeftes. Maar 
als iedereen wat rekening houdt met 
anderen, wat begrip heeft voor die 
andere gewoontes, dan is het perfect 
mogelijk om rustig naast elkaar te 
leven, te wonen, te werken, te spelen, 
te leren...
En daar worden we allemaal blij van 
want uiteindelijk stroomt er bij ons al-
lemaal rood bloed, en zijn we allemaal 
gelijk.

Door Noémie.

Recept van 
Noémie

BENODIGDHEDEN:

- 1 Turks brood
- circa 5 el tomatensaus
- 1 rode ui
- geraspte kaas
- halve paprika
- Italiaanse kruiden 
- handje salami of tonijn of 
 iets anders wat je lekker vindt
- heel klein beetje zout en peper

BEREIDINGSWIJZE:

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Snijd de ui in halve ringen, de paprika 
in blokjes of reepjes. Snijd het kapje van 
het Turkse brood en smeer het brood 
in met de tomatensaus. Verdeel hier de 
ui, paprika en (beleg) en Italiaanse krui-
den  over het brood. Daarna breng je 
de ‘pizza’ op smaak met zout en peper 

Bak de pizza van Turks brood ongeveer 
15 minuten in de oven. Serveer de 
pizza met wat jij wilt.

Wil je meedoen met de volgende krant? Of heb je een idee voor een onderwerp? Mail het dan voor 10 juli naar info@mooiewijken.nl.

Turkse pizza


