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V O O R W O O R D
Floris Velis

Met veel plezier heb ik de eerste 2 Kinderkranten gelezen. Wat ongelooflijk mooi om
te zien dat het initiatief van de Kinderambassadeurs zo groeit. Het zegt iets over
daadkracht, doorzettingsvermogen, creativiteit en verbinding.
En juist dat laatste is belangrijk: verbinding. Het is belangrijk dat we elkaar weten te
vinden en leren dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. We zijn er voor
elkaar.
Het thema ‘Stop pesten’ is een mooi voorbeeld dat leeft onder kinderen en is een
voorwaarde om juist de verbinding en samenwerking te vinden. Ik heb gemerkt dat
de Kinderambassadeurs dit onderwerp bespreekbaar maken. Het is goed dat zij
daarover in gesprek gaan met de juffen en meesters of de directeur van hun school.
Alle scholen schenken op hun eigen manier vaak aandacht aan pestgedrag en welke
rol iedereen hier in heeft. Het verschil tussen pesten en plagen en wat kan jij doen
als omstander?
Ontdek wat er allemaal al is en wat misschien nog nodig is voor Nieuwegein!
De kinderambassadeurs hebben zich ingezet voor het NSGK. Ook al zo’n mooi
initiatief. Daarover lezen jullie meer in deze editie van de Kinderkrant. Zeker zo rond
de kerst, een feest van saamhorigheid, is ook dit een prachtig voorbeeld van
verbinding.
Keep up the good work! Veel leesplezier en fijne dagen gewenst!

Floris Velis
directeur bs De Schouw
educatief verbinder Nieuwegein
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V O O R W O O R D
Hallo alle kinderen uit Nieuwegein,
welkom bij de derde Kinderkrant

KERST EDITIE

Waarom vieren we kerst?
Voor iedereen is het heel verschillend. Mensen vieren bijvoorbeeld omdat ze
het gezellig vinden, ze eten samen en hebben plezier. Kerstmis is in de
donkerste tijd van het jaar, in deze periode zijn de dagen het kortste. De
tijdsduur dat het licht is, is op deze dagen maar kort.
Vaak is het ook koud…en wat is er dan gezelliger om fijn samen te zijn.
Ik vier kerst met mijn familie. Voor ons is kerstmis, samenzijn met anderen. Het
hoogtepunt van kerstmis is voor mij kerstavond ! Alle jarenlang vieren we
kerstavond met vrienden. Vroeger zongen mijn zus en broer in een kinderkoor
in de kerk en dan waren we de hele kerstavond in de kerk om samen te zingen,
het kerstverhaal te spelen en samen te eten. Vanuit deze traditie eten we nog
steeds samen met een groepje mensen van toen en gaan we na het eten met
zijn allen naar de nachtmis in de kerk.
Dit jaar gaat het allemaal anders, of we samen mogen eten is nog even
spannend en samen naar de kerk gaan, dat mag waarschijnlijk ook nog niet.
Ik kom wel in de kerk, op eerste Kerstdag, mag ik de voorganger in de dienst
ondersteunen. Ik ben dan misdienaar.

In de kerk vieren we de geboorte van Jezus,
voor mij is dat kerstmis.

Wat is kerstmis voor jou ?
Reijn

Nikki (Zandveld) en Cebelle (Hoogzandveld)
benoemd als kinderambassadeur
Tijdens de vergadering van de kinderambassadeurs in Nieuwegein zijn Nikki
van Veen uit de wijk Zandveld en Cebelle Raap uit de wijk Hoogzandveld
benoemd als kinderambassadeur Nieuwegein
Hoi ik ben Nikki.
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van de Mauritsschool.
Mijn hobby’s zijn zingen en dansen.
Bij de kinderambassadeurs van Nieuwegein ben ik nieuw, ik ben benoemd
voor de wijk Zandveld.
Ik heb me opgegeven omdat ik graag:
- Mijn wijk wil verbeteren met speeltuinen voor wat oudere kinderen
- De hangjongeren een veilige plek wil geven zodat ze niet zwerven in de wijk
- De buurt schoon wil houden
- Kinderen wil helpen die zich niet veilig voelen
- Een eind wil maken en losrollend hondenpoep
- De oversteek plaats ( zebra)bij de Henri Dunantlaan veranderd zie

https://youtu.be/eMlRy8ha-hc

Max, Anne, Cebelle, Nikki, Fay, Sterre, Reijn
Ik vind het leuk dat ik een stukje mag schrijven voor de kinderkrant
en hierdoor aandacht kan vragen voor de wijk Zandveld. Ik hoop
dat deze wijk nog verbeterd wordt en leuker wordt en alle kinderen
in Zandveld en Nieuwegein zich veilig voelen.
Ik ga er mijn best voor doen!

Liefs Nikki

Hallo ik ben Cebelle en ik ben 30-November-2020 Kinderambassadeur van
Hoogzandveld geworden. Ik wilde graag kinderambassadeur worden omdat ik mijn
buurt wil vertegenwoordigen. Ik speel vaak buiten met vrienden uit de buurt en weet
hierdoor best goed wat er nog in mijn buurt mist of wat er nog bij kan. Ik vind het
belangrijk dat kinderen goed met elkaar om kunnen gaan en aardig met elkaar zijn.
Ik zit op de Mauritsschool in groep 7 en ben 10 jaar. Mijn klasgenoten hebben mij dit
jaar gekozen als een van de 2 klassenvertegenwoordigers voor in de kinderraad. In
de kinderraad bespreken we verschillende onderwerpen. De onderwerpen staan op
brieven, die de kinderen van de school in een speciale brievenbus hebben gestopt.
Mijn lievelings vakken op school zijn Rekenen, Gym en Crea.
Een paar van mijn hobby’s zijn knutselen, kleding maken, experimenteren met allerlei
spullen thuis en turnen. Ik zit ongeveer 1,5 jaar op turnen en ben dit jaar begonnen
met het helpen met les geven aan de jongere groepen. Hierdoor besteed ik 4 uur per
week aan turnen.
Ik woon anders dan de meeste kinderen, want ik woon niet alleen met mijn broers en
ouders maar ook met mijn oma. Mijn oma is een paar jaar geleden naar Nederland
verhuisd vanuit Curaçao om bij ons te komen wonen. Dit vind ik heel erg leuk omdat ik
haar nu elke dag kan zien en met haar dingen kan beleven. Zij leert mij onder
anderen hoe ik kan naaien en koken.
Mijn moeder komt uit Aruba en mijn vader komt uit Curaçao. Ik vind het geweldig om
daarheen te gaan tijdens de zomervakantie. De zon schijnt er altijd, er zijn mooie witte
stranden om naartoe te gaan, en mijn familie is ook altijd klaar om ons te ontvangen.
Ik eet hierdoor veel andersoortige eten bijv. funchi (een soort mais deeg) met vis er
naast, Johny cakes (een soort gefrituurde brood), pastechi (pasteitjes) en arrepita
(een soort mais brood).

Mijn opa woont nog op Aruba en die stuurt ons soms ook wat lekkers om te smullen.
Helaas kan ik hem niet vaak zien of bij hem op bezoek gaan. Maar ik probeer om de
2 jaar tijdens de vakantie naar hem toe te gaan.
Doordat beiden van mijn ouders niet in Nederland zijn opgeroeid
hebben ze dus andere gewoontes en tradities dan de ouders van
mijn vrienden en vriendinnen. Zo beginnen wij onze kerstversiering
al op te zetten rond begin November. Dit vind ik heel leuk omdat ik
me dan vrolijker voel en het geeft het een heel gezellige sfeer in huis

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezonde nieuwjaar.

Groetjes Cebelle

R E I J N

V E R T E L T

Een maatje
Een paar jaar geleden had mijn moeder hulp nodig, door
ziekte. Mijn opa en zijn vriendin kwamen steeds vaker bij
ons thuis om mijn moeder te ondersteunen, maar daardoor
bleef er voor mijn opa minder tijd over om leuke dingen
met ons te doen. Afspreken met andere kinderen bij ons
thuis kon niet altijd meer en dat alles bij elkaar vond mijn
moeder niet zo leuk voor mij.

Mijn moeder vond het belangrijk dat ik
lekker kon spelen. Hierdoor hebben
we een aantal jaar geleden een vraag
gesteld aan de organisatie
HandjeHelpen. Er is toen iemand van
HandjeHelpen bij ons thuis geweest en
samen met deze coördinator hebben
samen bedacht wat ik leuk zou vinden.
Niet lang daarna belde de coördinator
van HandjeHelpen dat ze dacht dat ze
mogelijk iemand gevonden had die
samen met mij om de week een
middag wilde doorbrengen. En zo
maakte ik kennis met Joanne.
Joanne en ik kennen elkaar nu echt al
wel een poosje. Om de week op
vrijdagmiddag komt ze naar mij toe en
dan doen we allerlei super leuke
dingen: spelletjes, schilderen,
buitenspelen, voetballen enz.

Reijn

Ik heb met Joanne altijd veel plezier
en samen hebben we al verschrikkelijk
veel spelletjes gespeeld. Ook hebben
we al wat mooie schilderijen gemaakt.
Op de momenten dat Joanne er is, is
er altijd plezier en gezelligheid en dat
vind ik erg belangrijk.
Joanne is een echt maatje voor mij
geworden!
En hoe tof is het dat iemand een vrije
middag met mij wil doorbrengen….Ik
vind het wel gaaf en stoer dat iemand
dit voor een ander wil doen.

R E C E P T
Op de markt, kermis en winkelcentrum staat wel
eens een churroskraam. De geur komt je van ver
tegemoet. Ik mag deze niet altijd kopen omdat een
zakje best prijzig is.
Sinds kort weet ik hoe ik ze zelf moet maken. Dit
wordt mijn dessert voor tweede kerstdag. Het
recept wil ik graag met jullie delen omdat je
Churros makkelijk en goedkoop zelf kunt maken.
Ingrediënten:
Voor het beslag:
50 gr. roomboter
2 etl. kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker

snufje zout
1 etl. zonnebloemolie
180 ml water
130 gr. bloem
2 eieren

Bereidingswijze:
Plaats de roomboter in het steelpannetje
en voeg de kristalsuiker, zout,
vanillesuiker, zonnebloemolie en het water
erbij en roer dit even samen.
Laat het geheel voor ongeveer 1 minuut
koken op laag vuur en blijf ondertussen
doorroeren.
Voeg de bloem er dan in een keer bij, roer
het flink samen voor zeker 1 minuut tot je
geen bloem meer ziet.
Je zult zien dat er een deegbal ontstaat en
het deeg los zal laten van de bodem. Haal
de pan van het vuur en plaats het deeg in
een aparte kom. Laat het deeg voor zeker
10 minuten goed afkoelen.
Breek het eerste ei bij het deeg en mix het
ei goed bij het deeg, totdat je ziet dat het
ei goed is opgenomen. Breek ook het
tweede ei er ook bij en roer dit ook weer
flink door het deeg heen.

Voor de garnering:
2 etl. kristalsuiker
1 etl. kaneel
Poedersuiker

Vul de spuitzak voor de helft met de
churros beslag en draai de spuitzak aan
de bovenkant goed strak.
Verwarm een hoeveelheid zonnebloemolie
in een ruime pan.
Spuit voorzichtig wat lange stroken in de
pan en met behulp van een schaar knip je
de churros tot de gewenste lengte.
Bak de churros aan beide kanten mooi
goudbruin.
Laat de churros uitlekken op een bord met
keukenpapier.
Mix de kristalsuiker
samen met de kaneel en
haal de churros
erdoorheen.
Strooi voor een feestelijk
tintje poedersuiker over
Lieve kerstgroet,
de churros.
Geniet er van.

Sterre

R A A D S E L S
1. Als ik jong ben, ben ik lang en als ik oud ben, ben ik kort. Rara, wat ben ik?
2. Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Rara, wat is dit?
3. Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger.
Toch worden er maar 3 hamburgers gegeten. Rara kan dat?
4. Wat heeft 1 oog maar kan toch niet zien?
5. Als je erop staat ben je gelijk failliet. Rara wat is het ?
6.Je bent verdwaald in het bos. Gelukkig vind je een oude hut, waarin je kunt
overnachten. De hut heeft geen verwarming of verlichting, maar er is wel een kaars,
een olielamp, een houtkachel en een luciferdoosje.
Je maakt het doosje open en er blijkt maar één lucifer in te zitten.
Wat steek je als eerste aan?

Zie jij de kerstman in dit plaatje?

De oplossing staat achter in de krant

R G E H A N D I C A P T E
K I N D
Wij zijn trots dat we hebben kunnen
collecteren voor de Nederlandse Stichting
Gehandicapte Kind (NSGK)
We bedanken Joost van Schaatsbergen coördinator collecte NSGK- die dit mogelijk
maakte en die een week lang collecteerde
met Ella en Tim.
Dankbaar zijn we dat ze hebben kunnen
bijdragen dat kinderen met een beperking
kunnen opgroeien met hun niet-beperkte
leeftijdgenootjes, in de speeltuin, op school
en de sportvereniging.

Niet 1 kind zou alleen hoeven te spelen,
want... iedereen hoort erbij!
19 november zijn door de
coordinator NSGK,
Joost Schaatsbergen, de
collectebussen geleegd en het
opgehaalde geld geteld.
Wij haalden 269,79 euro op.
Reijn en Anne waren getuige van
de telling samen met Tim
Schaatsbergen en projectleidster
Saskia Schuilenga.

Ik vond het erg leuk om de collecte te
doen. Ik had al wel eens eerder een
collecte gelopen, maar in het begin
vond ik het lastig om alles te vertellen
van de collecte, na een paar huizen
ging dit al wel beter. Het grappigste
vond ik een mevrouw die vroeg, wat
een mooie hesjes hebben jullie aan,
maar wat betekend “Reijn” daar op je
hesje ? Mevrouw, dat is mijn naam,
ik heet Reijn.

Ik heb gelopen voor het
gehandicapte kind het was super
leuk om te doen.
Zou zowizo nog een keer willen
doen.
En er zijn hele aardige mensen. Ik
kreeg complimenten dat ik stapje
terug deed voor de anderhalve
meter.
Fay

I N T E R V I E W
Oma van Jaylin vertelt over 22Q11
Interviewers: Anne Kersbergen & Fay van Zuilen

Wat houd 22 Q11 in?
Zo dat is best ingewikkeld.
22Q11 is een chromosoom afwijking net
als het down syndroom, alleen mis je bij
22Q11 een stukje DNA (een stof die
drager is van alle erfelijke
eigenschappen van mensen en dieren).
En in dat gemiste stukje DNA, daarin
zitten veel kenmerken die problemen
geven bij 22Q11.
22Q11 is op down na het grootste
syndroom, er worden 1 op de 2000
baby’s per jaar geboren met deze
afwijking.
Wat is er anders aan Jaylin?
Jaylin is heel kwetsbaar.
Ze is een kind wat in veel leeftijden past.
Ze is 12 jaar maar ligt geestelijk meer op
het niveau van een 6 jarige, sociaal
emotioneel is zij een kind van 2 maar
kan met andere dingen op het niveau
van een 9 jarige zitten.
Dus eigenlijk heel veel varianten.
Door een te lage spierspanning is Jaylin
snel moe en zo zijn er nog meer dingen
die bij 22Q11 horen wat haar veel
beperkingen geeft.
Hoe komt het dat Jaylin 22Q11 heeft?
Jaylin is met een grote hartafwijking
geboren waarbij al snel duidelijk was dat
het om een 22Q11 baby ging.
Ze is 13 dagen na haar geboorte aan
haar hartje geopereerd.
Ze had ook een zacht gehemelte
waardoor voeding terug kwam uit haar
neus en zij heel erg nasaal (door haar
neus) praatte.

Daar is zij 2x aan geopereerd en daarna
was zij goed verstaanbaar.
Ze heeft ook een laag IQ (inteligentie)
waardoor zij op een school zit voor zeer
moelijk leerende kinderen (ZMLK) in
Utrecht
Is Jaylin er mee geboren?
Ja Jaylin is ermee geboren.
Al tijdens de zwangerschap wordt de
aanmaak van het foute gen
(erfelijkheidsdragen), het missende
stukje DNA (11) al gemaakt.
Kan je aan jaylin zien dat ze 22Q11
heeft?
Zo op het eerste gezicht is het nauwelijks
zichtbaar.
Maar bij 22Q11 zijn er wel kenmerken
aanwezig: amandelvormige ogen, kleine
ogen en en brede neusbrug.

Woont Jaylin thuis?
Jaylin woont thuis bij haar moeder.
Ze komt regelmatig bij mij logeren en
dat is heel gezellig
Heeft Jaylin vrienden/vriendinnen?
Jaylin heeft weinig vrienden/
vriendinnen. Omdat zij in Utrecht op
school zit is het niet zoals bij jullie,
contact hebben met elkaar vriend/
vriendinnen op school of thuis.
Ook is zij erg op zichzelf, omdat ze niet
echt tussen leeftijdsgenoten past en
niet duidelijk kan aangeven wat zij
mankeert.
Wat doet Jaylin graag?
Jaylin houd van dansen vindt
knutselen, tekenen en op de iPad met
Tik Tok bezig zijn heel leuk.
Ze maakt zelf sieraden en heeft een
eigen site op Instagram: jayssieraden.
Ze maakt de sieraden hoe iemand ze
wil hebben zoals kleur en dergelijke.
Wat doet 22Q11 van Jaylin
met het leven van u, haar oma?
22Q11 doet niet zo heel veel met mij.
Omdat ze ermee geboren is neem ik
Jaylin hoe ze is en leert zij mij om met
haar gebreken om te gaan.
Het is en blijft een zorgenkind wat veel
aandacht en zorg nodig heeft.
Maar als ik kinderen van haar leeftijd
zelfstandig naar school zie fietsen dan
doet dat wel een beetje pijn omdat
Jaylin niet zefstandig die dingen kan
doen.
Ik hou heel veel van Jaylin en zij is
stapelgek op mij.
Het is een heel lief en vrolijk kind en wij
zijn vier handen op 1 buik en kunnen
mama daar lekker mee plagen.
Interviewers:
Anne Kersbergen
Fay van Zuilen

Het Is heel belangrijk dat 22Q11 veel
bekendheid krijgt. Want onbekend blijft
onbegrepen.
Stichting 22Q11 heeft financiële steun
nodig om onderzoek te laten doen
Het is nodig om het zichtbaar te maken.
Op de website Stichting steun 22Q11 is
veel informatie te vinden en ook op de
Facebook pagina.
Ik ben zeer dankbaar dat jullie op deze
wijze mee bijdragen aan nog meer
bekendheid!
Adele Scholte - oma van Jaylin
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V E R T E L T

Andere Kerstviering
Helaas kunnen we door corona niet onze jaarlijkse traditie doen.
Onze traditie is het is geen kerstdiner.
Dan komen we met een groep vrienden bij elkaar.
Iedereen neemt wat eten mee en dat eten we gezellig met elkaar
op.
We spelen ook veel spelletjes en waar we het altijd doen daar
hebben we veel lego dus ik en mijn broer spelen er vaak mee.
Ik weet nog dat mijn vader in slaap was gevallen en dat ik water
in zijn oor gooide.
Je kan dus wel geloven dat we er veel plezier hebben.

D O O L H O F

De oplossing staat achter in de krant

Max

R E B U S S E N

De oplossingen staan achter in de krant

2 0 2 1
ANTI PESTJAAR, want PESTEN IS NIET COOL!

getekend door: Sterre

Vind jij het ook leuk en belangrijk om iets voor andere kinderen te doen,
meld je dan aan!
Of wil jij iets schrijven in de kinderkrant dat zou ook heel leuk zijn.
Stuur het naar: kinderkrant@KinderambassadeursNieuwegein.nl

S T E U N
H O E D A N
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SOCIAL MEDIA
JE KUNT ONS AL HELPEN DOOR
ONS TE STEUNEN DOOR TE
ABONNEREN, LIKEN, VOLGEN &
DELEN VAN ONS SOCIAL MEDIA:
KINDERAMBASSADEURS

SAMEN ZIJN WE STERK!!
Onze website:

www.KinderambassadeursNieuwegein.nl

Opkomen voor je rechten, plichten en
gezelligheid...
Dat zal SAMEN daadkrachtiger gebeuren.

BEGELEIDERS
KINDERAMBASSADEURS
IN DE WIJKEN

Help je ons mee?
We kunnen niet genoeg
kinderambassadeurs in de wijken
tegenkomen!

Zonder jou lukt het ons niet, terwijl
wij graag aan het werk gaan om
gezellige activiteiten te gaan
organiseren en campagnes te
bedenken.
Hierbij kunnen wij jouw hulp hard
gebruiken als begeleider en/of
campagneleid(st)er
Kom je samen met ons de wijken
veiliger en gezelliger maken voor
kinderen???

https://youtu.be/jfJUUSC_iQY

SPONSORS & PARTNERS

PARTNERS

Wij zijn ontzettend blij dat u onze partner
adverteerder en/of sponsor bent!
Ook sponsor, partner worden?
Mail naar:
info@KinderambassadeursNieuwegein.nl

FOKKESTEEG SAMEN
WWW.FOKKESTEEG.NL

SPONSORS

NIEUWEGEIN FONDS
Plomp makelaars & taxateurs - rentmeester

WWW.NIEUWEGEINFONDS.NL
WWW.PLOMPMAKELAARS.NL

HUIS-STIJL
WWW.HUIS-STIJL.NL

BALANS NIEUWEGEIN
WWW.BALANSNIEUWEGEIN.NL

SNACKBAR DO'S CORNER
www.facebook.com/doscornerfokkesteeg

Productie & Coördinatie Festivals
Evenementen - Lisanne van Wijk
https://www.linkedin.com/in/lisanne-van-wijk-98b18718/

DE DIGITALE NIEUWEGEINER
WWW.PEN.NL

OPLOSSINGEN

RAADSELS

1. Een kaars
2. Een theepot
3 Het waren een oma, moeder en een kleindochter
4 Een naald
5. Een hotel bij Monopoly
6. De lucifer natuurlijk!
Achter de iglo
DOOLHOF

Kerst - Bal - Slee - Jezus - Kalkoen - Sneeuw - Engell - Kerstmis

KINDERAMBASSADEURS NIEUWEGEIN
WORDT NAAST DE KANJERS VAN
KINDEREN UIT DE WIJKEN
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
PROJECTLEIDERS
SASKIA SCHUILENGA
SCARLET RAAP

ONDERSTEUNING / WEBMASTER /
OPMAAK & EINDREDACTIE KINDERKRANT
HANNY PLOMP-VAN RHEENEN

SAMENWERKENDE PARTNERS:
FOKKESTEEG SAMEN
STICHTING BALANS
NIEUWEGEIN FONDS
WIJKBEGELEIDERS:
FOKKESTEEG / BATAU-NOORD
SASKIA SCHUILENGA
VREESWIJK / HOOG ZANDVELD / ZANDVELD
DOUNIA RAGUI
GALECOP
NATHALIE NAGTEGAAL
EMAIL algemeen:
INFO@KINDERAMBASADEURSNIEUWEGEIN.NL

WEBSITE:
WWW.KINDERAMBASSADEURSNIEUWEGEIN.NL

Kinderkrant Nieuwegein is een uitgave van
Kinderambassadeurs Nieuwegein
Edities: 4 maal per jaar.
Oplage digitaal: ca. 5.000 stuks.
Sluitingsdatum indienen kopij voor kinderkrant:
eerste kwartaal 2021: 1 maart 2021.
Email: kinderkrant@kinderambassadeursNieuwegein.nl

#VERBINDING

