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KINDER-PERSBUREAU BUITENKAST LIENDERT
DE KRANT DIE JE NIET WILT MISSEN

Liendert – Rustenburg
Wist je dat….. De wijk is genoemd naar de
boerderij Lienlaer. Deze boerderij uit de 13e
eeuw maakte in de middeleeuwen deel uit van
het maalschap Wede en Emiclaer. Na de
Tweede Wereldoorlog begon men met de
aanleg van de woonwijk Liendert. Begin jaren
zestig werden de bouwplannen voor de wijk
Liendert vastgesteld. In 1964 waren de eerste
woningen gereed.

De Redactie in Actie! Soufian, Doha, Maisara, Oumnia, Isra, Alice
en Lara doen de SPLASH! Een actieve afsluiter na een succesvolle
bijeenkomst.

Het ontstaan van deze editie
MAART 2020

Wist je dat… De viking er al staat sinds
1977 en ook al een opknapbeurt heeft
gehad in 1986?

Dit jaar vieren we in
Nederland 75 jaar vrijheid.
Ook in Liendert willen we dat
niet zomaar voorbij laten
gaan. Het idee was om er
een mooie feestelijke boel
van te maken op 5 mei. Huis
van Bartels was al met veel
mooie ideeën gestart.
Met de kinderen van de
Buitenkast wilde we ook wat
doen en daar is het idee
ontstaan om een krantje te
maken over Vrijheid. De
kinderen zijn vier keer bij
elkaar gekomen. Ze hadden
al veel informatie verzameld.

Toen kwam corona of wel COVID19 en dat
verstoorde eigenlijk wel alles. We konden
niet meer samen komen, de Buitenkasten
moesten dicht. Wat nu? We zijn meteen
gaan kijken naar alle informatie die we al
hadden om te kijken of we toch nog een
speciale editie konden uitgeven. Vrijheid
hebben we nu immers voor een groot deel
moeten inleveren en wat betekent dat voor
ons? En hoe kunnen we er toch voor zorgen
dat we Hart en Oor voor elkaar hebben in
deze bijzondere tijd? Sinds de maatregelen
van de overheid en het verzoek om zoveel
mogelijk thuis te blijven zijn veel bijzondere
ontwikkelingen en initiatieven ontstaan.
Initiatieven die wij graag via deze weg onder
de aandacht willen brengen bij iedereen die
woont en/of werkt in Liendert.
Suzanne Toussaint - Coördinator Vreedzame
Wijk en ondersteuner Kinderpersbureau
Buitenkast Liendert
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IN DIT NUMMER
INTERVIEW MET
STRAATAMBASSADEUR

KINDER
PERSBUREAU
BEREIDT ZICH
VOOR.

HOE DRAAG JIJ JE
STEENTJE BIJ?

INTERVIEW MET MARLEEN
Straatambassadeur Liendert
MAART 2020
Doha en Soufian, onderdeel van de redactie van het
kinderpersbureau, hebben 3 vragen over vrijheid bedacht voor
Marleen, Straatambassadeur in Liendert. Door de coronacrisis
moesten de vragen op een andere manier worden gesteld en niet bij
elkaar in de buurt
Hallo Marleen, mogen we je drie vragen stellen?
Marleen: “Wat leuk, jazeker!” Oké daar komt de eerste vraag.

Foto boven: De meiden in
overleg over wat ze in de
krant zouden willen zien en
praten over vrijheid..

Wat vind jij van vrijheid? “Vrijheid is voor mij heel belangrijk omdat je
zelf je keuze kan maken met de mogelijkheden die er zijn en daar
committeer je je dan aan. Het is een bepaalde mate van
verantwoordelijkheid om met je vrijheid om te gaan. Ik hou van mijn
muziekles en van Yoga dus daar betaal ik voor en ik zorg dat ik op tijd
ben voor de lessen.”
Hoe gebruik jij je vrije tijd? Het is mooi als je overal waar je komt het
net iets mooier kan maken dan het was. Als ik een stuk ga wandelen
neem ik een tasje mee om rommel van de straat op te ruimen. Dat is
mijn kleine bijdrage en daar word ik blij van. Muziek en yoga is ook een
onderdeel van mijn vrije tijd en zorgen voor anderen. Maar dat doe ik
ook in mijn werk met heel veel plezier.
Wat voel je van vrijheid? Dat ik mij vrij voel om te bewegen te gaan en
staan waar ik wil. Nu dan wel met de gepaste 1,5 meter maar ik voel mij
vrij als ik thuis ben en de tuin in kan en rondje in de wijk kan lopen. Dat
doen wat ik zelf van belang vind voor de buren maar voor nu voor de
gezondheid blijf ik binnen. En nu probeer ik juist extra te genieten van
wat we wel mogen. Dat voelt dan al als vrijheid.

Journalist Esther de Kloe op
bezoek bij de Buitenkast.
Kinderen stellen vragen hoe
ze een interview het beste
kunnen doen.

Ook wordt de opzet van
bestaande kranten goed
bestudeerd zoals hier op de
foto te zien.

PAGINA 2

5 / / MEI / / 2020

75 JAAR VRIJHEID
56 JAAR LIENDERT

Kennen jullie ABC Amersfoort?
ABC Liendert vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen in de wijk goed met elkaar omgaan. Zij
willen een Vreedzame Wijk vormen. Iedereen is gelijk en iedereen verdient gelijke kansen.
Aangepast activiteiten zijn te vinden op de website www.abc.amersfoort.nl

Wat betekent vrijheid voor jou?
Doha 11jaar; respect voor elkaar hebben
Oumnia 7 jaar; vrijheid voor mij is mezelf kunnen zijn.
Edem 11 jaar; dat ik kan buitenspelen wanneer ik wil, mijn eigen mening kan geven en gewoon mezelf
kan zijn.
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INTERVIEW

Straatambassadeur Kick
MAART 2020
Meer over Straatambassadeur Kick
Doha en Soufian onderdeel van de redactie van het
kinderpersbureau stelden ook 3 vragen over
vrijheid
aan Straatambassadeur Kick.
Hallo Kick, mogen wij drie vragen stellen? Maar
natuurlijk.
Wat vind jij van vrijheid?
Vrijheid is iets wat een mens nodig heeft om te kunnen
ontwikkelen. En dat je jezelf mag zijn en kan zijn zodat
ik het beste uit mezelf kan halen en wat voor anderen
kan betekenen.
Hoe gebruik jij je vrijetijd?
Om dingen te doen waar ik goed in ben en te kijken
naar waar anderen goed in zijn zodat we samen sterker
zijn.
Wat voel je van vrijheid?
Als ik vrijheid voel dan voel ik me blij, gehoord en
gezien. Altijd blijven kijken naar wat er wél kan in
welke situatie dan ook

Kick woont in het seniorencomplex
Het Zwaluwennest tegenover Buitenkast
Liendert-Zuid. Kick is erg betrokken bij de
wijk en zet zich in voor de bewoners van Het
Zwaluwennest. Hij zorgt ervoor dat iedereen
op zijn of haar manier een steentje kan
bijdragen. In Het Zwaluwennest wordt van
alles georganiseerd. Sinds de Buitenkastbezoekers in november 2019 op bezoek zijn
geweest bij Het Zwaluwennest om nader
kennis met elkaar te maken (we zijn immers
overburen), heeft dat al mooie projectjes
opgeleverd. Sindsdien wordt vaker naar elkaar
gezwaaid.

LOS DE REBUS OP
en stuur je antwoord naar seyma.azili@indebuurt033.nl
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Hoe draag je zelf
een steentje bij?
SUZANNE IN GESPREK MET DE
KINDEREN.

HOE SCHOON IS JOUW WIJK?
OUMNIA EN MAISARA
Deze dames houden van
een schone wijk en dragen
graag hun steentje bij. Als
ze iets van speelgoed of een
spel willen lenen van de
Buitenkast om mee te
spelen gaan ze vaak eerst de
speeltuin rond om te kijken
of er rommel ligt. Helaas
ligt er vaker wel rommel
dan dat er niks ligt. Nu
bijvoorbeeld hebben ze een
emmer gevuld met een
wasknijper, tissues, blikjes,
snoeppapiertjes, een lange
stok, brood, plastic zakjes
en veel sigarettenpeuken. Super vies en slecht voor het milieu
vinden de meiden en dat terwijl er twee prullenbakken in het
speeltuintje staan.

Lara 9 jaar; Ik ben bij een oude
mevrouw geweest en heb haar geholpen
met schoonmaken en boodschappen
doen. Ook heb ik een eitje voor haar
gebakken, dat vond mevrouw erg
lekker. Ik doe dit omdat ik van oude
mensen houd en deze mensen vaak niet
alles meer zelf kunnen doen. Het voelt
goed om ze te helpen en de mevrouw is
altijd blij als ik geweest ben. Thuis help
ik ook graag mee.
Isra 9 jaar; Ik help graag thuis mee en
vouw mijn eigen was en ruim mijn
eigen kamer op. Ik doe dit om mijn
moeder te helpen en ik vind het ook
leuk om te doen. Vrijheid voor mij
betekent heel veel. Het is fijn als ik kan
kiezen wat ik wil doen.
Alice 7 jaar; Ik vind het belangrijk dat
de wijk schoon is en dat ziet er
gezelliger uit. Ik ruim rommel op als ik
dat op straat zie liggen. Vrijheid voor
mij betekent dat je zelf kan kiezen wat
je gaat doen.
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CORONA

Maisara kan niet naar buiten
MAISARA 7 JAAR
Maisara heeft thuis een boekje gemaakt
over het coronavirus. Ze zit thuis en kan niet
naar buiten. Spelen met haar vriendinnen en
samen werken met haar klasgenootjes op
school zit er voorlopig nog niet in. Dit is wat
Maisara ervan vindt. Het Corona is niet leuk
want je ziet je vrienden niet. En je kan niet
zomaar even naar buiten en je moet alles
bestellen. Was je handen en doe een
mondkapje op en plastic handschoenen aan
laat dit virus snel weg gaan.

Boekje van Maisara

Los de rebus op en stuur je antwoord naar Seyma.azili@indebuurt033.nl
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TROTS OP DE WIJK LIENDERT

Vrijheid
AUTEUR: AZIZA
ACTIEVE WIJK BEWONER VAN
LIENDERT
VRIJHEID
Iets wat voor velen een gewoonte is,
maar voor de ander een wens.
Ieder ervaart vrijheid op zijn of haar
eigen manier.
Vrijheid is iets moois, naast geluk en
liefde is vrijheid een van de puurste die
een persoon kan bezitten.

Kennen jullie ABC Amersfoort?
ABC Liendert vindt het belangrijk
dat kinderen en volwassenen in
de wijk goed met elkaar omgaan.
Zij willen een Vreedzame Wijk
vormen. Iedereen is gelijk en
iedereen verdient gelijke kansen.
Aangepast activiteiten zijn te
vinden op de website
www.abc.amersfoort.nl

Wist je dat ……..er in Liendert een burenhulp is?

In de wijk Liendert laten we graag zien
hoe vrijheid gevierd wordt. Bijvoorbeeld
door een multicolor festival te
organiseren, waarin eenieder vrij is om
zich te kleden en gedragen naar de
persoon wie die is.
Ieder heeft recht op allerlei vormen van
vrijheid. Toch krijgt helaas niet iedereen
dat recht.
Vrijheid hoort vanzelfsprekend te zijn,
maar door de omstandigheden omtrent
het corona virus wordt de vrijheid voor
ons allen beperkt.
Op deze manier leren we de waarde
kennen van vrijheid. Hoe belangrijk het
is om vrij te zijn en de persoon te zijn wie
je graag wilt zijn.

En er meer informatie over initiatieven in de wijk en stad
of over bereikbaarheid van de informatie winkels
te vinden is op www.indebuurt033.nl

Vrijheid is een stukje persoonlijkheid wat
je maakt tot de persoon, wie je
vandaag de dag bent.
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WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR

Samen staan we sterk

MEER INFORMATIE OVER
VREEDZAME WIJK LIENDERT IS

WWW.WIJZIJN.NL

TE VINDEN OP
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