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De Toonladder:
aandacht
voor elkaar

BUURTMOEDERS EN VADERS:

altijd een
moeder of
vader
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“100%
respect voor elkaar
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Alles over de Buitenkasten
van Schuilenburg

Samen zetten we de toon

COLOFON
Dit magazine is met liefde tot stand
gekomen met de hulp van veel
buurtbewoners en partners in de
wijk. Heel veel dank daarvoor!
Coördinator van
Vreedzaam Schuilenburg
Saïda Tessaguaguin,
vormgever
Nine van Leeuwen van 9 Design
en Maartje Nuesink van
The Red Bird Company
hebben alle foto’s en verhalen
tot een geheel gesmeed.

Leerlingenraad aan de slag!

Doe mee met de Buiten Bingo!

Zij werken mee aan een
vreedzaam Schuilenburg

15
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Deze partners vind je in onze wijk
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Maak
kennis met Saïda

en ken jij het Vreedzame
Vragenspel al?
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@WIJZIJN-SCHUILENBURG

Iedereen
is uniek

en dat respecteren we van elkaar.
Onze Vreedzame Wijk Schuilenburg
maken we samen. Samen met
kinderen, ouders, onze leraren,
buurtmoeders, het Spectrum, Partou,
Petje Af, ABC, SRO, De Toonladder en
iedereen die in onze buurt leeft. We
komen samen bij ons Vreedzame
Buurtplein op Scala of bij de
Buitenkast. We spelen op het
Nanaplein en zo dragen wij allemaal
een steentje bij in de Vreedzame Wijk
Schuilenburg, we kunnen het niet
alleen, we hebben ook jullie nodig.
Wij Zijn Schuilenburg.

Wij zijn
Schuilenburg

• Wij horen bij elkaar
• We lossen zelf conflicten op
• We dragen allemaal ons
steentje bij
• We zijn allemaal anders
en dat is prima

“ZE SPREKEN
WEER MET
TROTS OVER
HUN WIJK.”

het leerproces betrokken. Kinderen leren de

principes van de Vreedzame Wijk op die manier
niet alleen op school, maar ook op hun sport

vereniging, op het speelplein, via jongerenwerk
en nog een heleboel andere activiteiten.

In Schuilenburg, de wijk die afgelopen jaar

De aanpak en principes van de Vreedzame

ontzettend veel. Als wijkwethouder mag ik

positieve bijdrage kunnen leveren aan hun

vierde dat het een halve eeuw bestaat, gebeurt
Schuilenburg een beetje ‘mijn wijk’ noemen.
Als ik in mijn wijk kom en spreek met de vele

betrokken wijkbewoners die er actief zijn, zie ik
de mooie ontwikkeling die Schuilenburg de

afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Mensen
hebben meer contact met elkaar en zetten

zich samen in voor hun wijk. Schuilenburgers
spreken weer met trots over hun wijk.

Sinds twee jaar wordt de Vreedzame Wijk-

Wijk leren de jeugd in Schuilenburg hoe zij een
omgeving. Nu als kind, later als volwassene.

Zo wordt de ontwikkeling van de wijk van de
afgelopen jaren, doorgetrokken naar de
volgende generaties. Dat verdient een

compliment voor alle betrokken mensen

en organisaties die zich inzetten voor een

Schuilenburg waar bewoners op een prettige
manier met elkaar leven en samen iets
moois van hun wijk maken.

aanpak in Schuilenburg toegepast. De aanpak

In dit magazine leest u meer over wat er

ontwikkeling van de wijk. Met een focus op de

in het kader van de Vreedzame Wijk, en door

speelt een belangrijke rol in de positieve

jeugd is de Vreedzame Wijk gericht op het hier
en nu, en op de toekomst. Jonge Schuilenbur-

allemaal wordt georganiseerd en ondernomen
wie. Veel leesplezier!

gers leren hoe ze in hun veelzijdige wijk omgaan

Fatma Koşer Kaya

elkaars verschillen. Daar hebben ze de rest van

Schuilenburg

met, en waardering hebben voor elkaar en

hun leven voordeel van. De hele wijk wordt bij

Wijkwethouder
F.KOSERKAYA

VE N IN CO RO NATIJ D
HA RT VE RWAR ME ND E INI TIATIE

Schuilenburg laat grote
saamhorigheid zien
We zijn er nog niet
helemaal doorheen, maar
Schuilenburg heeft in het
afgelopen ‘coronajaar’ veel
saamhorigheid laten zien.
Samen maakten en maken
we ons sterk tegen corona.
Niet alleen startten er
boodschappendiensten en
andere praktische hulp,
soms kwam steun juist met
een klein gebaar. Allemaal
even waardevol. Een kleine
greep uit alle mooie acties
die op touw gezet zijn.
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HART VOOR HART
#CHALLENGE DOOR
BUITENKASTEN

He team van de Buitenkasten

daagde kinderen van Schuilenburg

uit voor een Hart voor Hart Challenge. Door een hart te schilderen,

tekenen of kleuren en deze voor je

raam te zetten, lieten kinderen zien
hart voor elkaar te hebben.

WE ZIJN ER NOG NIET

Corona is nog steeds onder ons. En dat
kunnen we alleen samen tegengaan.
Dat klinkt makkelijk maar het kan

zijn dat het je zwaar valt. Bijvoorbeeld
omdat je weinig mensen ziet en je
eenzaam voelt. Of dat je moet
thuiswerken en tegelijkertijd

NIEUWJAARSWENS
VAN DE TOONLADDER

Het nieuwe jaar begint hoopvol
met de kaartenactie van De

Toonladder, van de Leerlingenraad
van ’t Spectrum en de Buitenkast.

Zij zorgen dat in heel Schuilenburg
een kaartje bezorgd werd rond
de feestdagen. Als dat geen
lief gebaar is....

kinderen lesgeven.

Heb jij hulp nodig bij het bijvoorbeeld
boodschappen doen heb je gewoon
behoefte aan een luisterend oor?

Dan kun je bij deze Schuilenburgse
partners terecht:

BURENHULP SCHUILENBURG
“Heeft u hulp nodig voor
boodschappen, vervoer, hond uitlaten
of wilt u gewoon een praatje maken
neem dan gerust contact met ons op.
Misschien kent u ook iemand die hulp
nodig heeft, geef dat dan ook aan ons
door dan kunnen wij even bellen om te
kijken of we kunnen helpen. Wij zoeken
ook vrijwilligers die woonachtig zijn in
onze wijk, die kwetsbare groepen en
ouderen willen helpen in deze
moeilijke tijden. Alle hulp is welkom!”
MEER INFORMATIE: TELEFOON: 06 – 444 77 501
OF BURENHULPDIENST@OUTLOOK.COM
BURENHULPDIENSTRS.NL

BLIJE BEWONERS
VAN DE UNDINEFLAT

Leerlingen van ‘t Spectrum hebben
tekeningen gemaakt voor ouderen
van de Undineflat, passend bij het
vreedzame thema “Wij hebben hart
voor elkaar”. De bewoners van de
Undineflat waren hier heel blij mee. Alle
tekeningen zijn opgehangen en een
bewoner heeft zelf als bedankje een
mooi tekening naar de leerlingen
van ‘t Spectrum teruggestuurd.

INDEBUURT033
Indebuurt033 is er voor mensen die
anderen willen ontmoeten, die vragen
of zorgen hebben over opgroeien en
opvoeden, mantelzorg, geldzaken,
wonen of andere leefgebieden.
Indebuurt033 geeft informatie en
advies, biedt een luisterend oor en
(kortdurende) ondersteuning
waar nodig.
KIJK OP DE WEBSITE WWW.INDEBUURT033.NL

OF BEL 033 – 204 86 77. WIL JE MEEDOEN MET
EEN ACTIVITEIT? VAN KOFFIEMOMENT TOT
SCHILDERCURSUS: JE VINDT HET OP
WWW.SAMENINDEBUURT033.NL.
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De goede daden van onze
buurtmoeders blijven niet
onopgemerkt. Superleuk om
dit in het AD terug te vinden!

EEN HEL E WIJ K
GO ED GES PRE K: MO EDE R VAN
VO OR EEN PLE IST ER OF EEN

Buurtmoeders
J

WE NODIGEN JE UIT!

e hebt ze vast wel eens gezien of

“We zijn met zes moeders en lopen drie keer

De buurtmoeders van Schuilenburg.

Vreedzame Buurtplein, omdat daar veel kinderen

er zelfs een praatje mee gemaakt.

Zij zorgen voor een extra paar ogen en
handjes in onze wijk. Ze houden onze
kinderen in het oog, zorgen voor een

schone wijk en zijn er als je een luisterend
oor nodig hebt. Inmiddels zijn er al

zes op de been.

Buurtmoeders zijn er voor iedereen.

Buurtmoeders (en ook vaders) geven

raad en ondersteuning. Ze zijn er voor
een goed gesprek of weten raad bij

bepaalde vragen. Wil je meer betrokken
raken bij je buurt? Mensen leren kennen

of een spelletje doen met kinderen? Praat
eens met een buurtmoeder. Zij kunnen
je op weg helpen. Iets meegemaakt

waar je met niemand over kunt praten?
Ook dan kun je je verhaal bij een
buurtmoeder kwijt.

ZELF BUURTMOEDER

per week in koppeltjes in de wijk, vooral bij het

spelen. Zo dragen we bij het veilige pedagogi
sche klimaat in de wijk. Wij houden toezicht op

speelplekken in de wijk en spreken de kinderen

aan op positief en negatief gedrag volgens de

vreedzame principes. Wij hebben pas weer een
opfristraining gehad over conflicthantering. Wij
betrekken wekelijks kinderen bij het opruimen
van zwerfafval, en daarbij belonen we ze ook

natuurlijk. Wij zijn moeders die elkaar helpen bij
verschillende activiteiten in de wijk. Ook zijn we
buurtverbinders, dat betekent dat we ook de

activiteiten promoten in onze straten en praatjes
maken met bewoners om zo meer bewoners

te betrekken bij de wijk. Wij merken doordat we

buurtmoeders zijn in de wijk, veel meer contacten
hebben met bewoners, en ook met andere

wijkinitiatieven samenwerken. We nodigen je van
harte uit voor een praatje, je kan ons elke week
op maandag, woensdag en vrijdagmiddag

WORDEN? FIJN! LAAT HET ONS WETEN VIA

vinden bij de buitenkast Scala. Tot dan!”

BUURTMOEDERSSCHUILENBURG@HOTMAIL.COM

Groetjes, Susyana, Latifa, Naima, Semra,
Malika, Tamimount
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DE BUITENKAST
IN SCHUILENBURG
Een Buitenkast? Wat is dat?
Karima Dahri vertelt je graag
over de Buitenkast bij Scala.
“De Buitenkasten zijn openlucht speelplekken in de

wijk waar we samen met onze geweldige vrijwilligers

een veilig speelklimaat creëren voor alle kinderen en
hun opvoeders. Daarnaast is het een belangrijke

ontmoetingsplek voor volwassenen en ouders uit de

wijk. Er worden veel ideeën voor de wijk uitgewisseld.
Een plek voor jong en oud! Sinds het begin van de
Vreedzame Wijk, zijn we een voorstander van het

implementeren van de vreedzame principes rondom
de Buitenkast. Wij zitten in één gebouw met Kindcentrum Het Scala. Hoe mooi is het dat de afspraken die

op school gelden, in één lijn doorgetrokken worden na
schooltijd. Ik zie vaak mooie voorbeelden van hoe

Schuilenburg 50 jaar
De Amersfoortse wijk

de vreedzame afspraken worden gebruikt bij
de Buitenkast. Door zowel de vrijwilligers
als door de kinderen. Een binnenkomer
bij een themabijeenkomst voor

moeders, samen afspraken maken,
conflicthantering, afkoelen en

natuurlijk de bekende ‘stop hou op’

regel. Allemaal mooie voorbeelden van
een Vreedzame Buitenkast. De

Vreedzame Wijk is een verbindende
factor in Schuilenburg. Wij zijn allen

Vreedzaam....voor onze kinderen, vrienden,

Schuilenburg bestond

afgelopen jaar 50 jaar.

KARIMA DAHRI:

Beste bewoners van
Schuilenburg:
Kijk naar elkaar om,
blijf in verbinding
met elkaar, kom uit
je comfortzone en
ontdek wat voor
moois de wijk te
bieden heeft.

buren, leerkrachten en een ieder die woont in

En dat werd gevierd!
Een werkgroep van
buurtbewoners en
organisaties in de

wijk wilde dit niet

ongemerkt voorbij

laten gaan. Nima

Bare: “Deze mijlpaal

voor de wijk vieren

we daarom met een

fototentoonstelling over en

de wijk. Mijn boodschap voor ons prachtige

met bewoners en een korte Schuilen-

bloei, geniet en blijf positief.

gemaakt door bewoner van de

Schuilenburg is als volgt. Lieve kinderen: leer,
Wees trots op jezelf en ontwikkel je eigen talent.”
KARIMA__TEAMBUITENKAST

burg-film. De fotoserie werd

wijk en fotograaf Rufus de Vries en

de korte film door Erik van Marissing
en Ralf Silvius.

BEKIJK ALLES OP

WWW.WIJ-ZIJN.NL/SCHUILENBURG-50-JAAR/
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De Toonladder

H

NBU RG
ZOR GT VOO R VER BIND ING IN SCH UILE

oe zorgen we ervoor dat het

nieuwe Vreedzame Buurtplein Scala

van ons allemaal is en dat we positief

met elkaar omgaan?’ Deze vraag stond

centraal bij het opzetten van een ‘pleinraad’,

bestaande uit kinderen, jongeren en volwassen buurtbewoners uit de wijk. Inmiddels is

het speelplein de nieuwe buurtspeeltuin een

feit en voorzien van een mooi afsprakenbord.
En gelukkig is de pleinraad blijven bestaan
onder de naam De Toonladder.

De leden van de Toonladder
hebben al voor veel positiviteit
in de wijk gezorgd.
•  Feestelijke opening Vreedzame

Buurtplein afsprakenbord met Touzani

• O pruimacties in de wijk

•  L uisterend oor voor jongeren in Schuilenburg
• Kaarten-actie voor iedere bewoner in het
kader van 50-jarig bestaan

•  N ieuwjaarskaarten-actie met een
wens van hoop

• C ool Down bankje geverfd

•  F ilm: hoe lossen we in Schuilenburg

Waarom de Pleinraad nu
‘De Toonladder’ heet

Vorig jaar heeft de Pleinraad samen,

democratisch, een nieuwe naam gekozen.
De ingebrachte naam van Eva Smit werd

de grote winnaar: De Toonladder. De naam
is niet willekeurig gekozen. Alle straten en

pleinen in Schuilenburg zijn genoemd naar
beroemde opera’s en componisten. De

Pleinraad heeft zich voor zijn nieuwe naam
dan ook laten inspireren door onze eigen

wijk! Daarnaast vormt een toonladder de
basis van een muziekstuk. Alle tonen zijn
verschillend, maar ze hebben elkaar

nodig om een toonladder te vormen.
Ook dat past goed. Samen zetten wij

ons in voor een veilige, leefbare en leuke
wijk. Dat kunnen wij niet alleen, daar
hebben we elkaar voor nodig.
SAMEN ZETTEN WE DE TOON!

WIL JE LID WORDEN VAN DE TOONLADDER OF HEB
JE EEN LEUK IDEE VOOR JE WIJK? LAAT HET WETEN!
SAIDA.TESAGUAGUIN@INDEBUURT033.NL

een conflict zelfstandig op

SEMRA (BUURTMOEDER)
“Sinds de Vreedzame Wijk ben ik anders gaan nadenken over
een veilig en positief pedagogisch klimaat. Daardoor ga ik
er bewuster mee om. Ik geef nu veel meer opstekers dan

daarvoor. Bij een conflict sprong ik er altijd tussen, nu laat ik

eerst de kinderen onderling het conflict oplossen. Ook neem

ik de tijd om allebei de kanten van het verhaal te luisteren bij

een ruzie. Voorheen handelde ik heel snel en soms pakte ik

eerst mijn kind snel aan. Dat doe ik niet meer. Ik laat ze beide
uitpraten samen een oplossing bedenken. Ik wens onze wijk

dat haar bewoners dat iedereen nog meer vreedzaam positief
met elkaar omgaan. We hebben daarvoor elkaar nodig.’

believe you can and you are halfway there’.” Groetjes Semra
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Wist je dat…

De auditcommissie
Excellente School over deze
leerlingenraad zei: ‘Dit is
een leerlingenraad met
ongekend niveau!’ Op de
foto’s zie je hoe leerlingen
met hun jaarplan aan
de gang zijn.

Leerlingenraad
H ET SCALA: VAN O NGE K E ND NIVE AU

De leerlingenraad van ‘t Spectrum vergadert 1x per

SALMA (11 JAAR)
“Ik ben Salma en ik zit op het
OBS ’t Spectrum in groep 8.
Ik begon in groep 5 met de
leerlingenraad tot en met

eind groep 7. In de leerlingen
raad heb ik over Vreedzaam
zijn geleerd en dat je altijd

met respect met elkaar moet
omgaan. In het begin van

groep 7 begon ik actief mee
te doen met de Toonladder.
We hebben met De Toon
ladder ons nieuwe plein

geopend met Touzani. Het
belangrijkste voor de wijk

vind ik 100% zeker respect voor
elkaar hebben, daar hebben
we het ook vaak met onze
wijk over. Ik weet dan ook

maand met de directie van de school over belangrijke

zaken. Wat belangrijk is, bepaalt de leerlingenraad zelf.
De leerlingen stellen de agenda zelf op en maken

hun eigen jaarplan. De leerlingenraad houdt zich
bijvoorbeeld bezig met:

• D e directie adviseren over de lessen tijdens de

tweede lockdown. Op advies van de leerlingenraad
zijn er nu meer online lessen gegeven.

• B elangrijke onderwerpen bespreekbaar maken. Zo

heeft de leerlingenraad een videoboodschap gemaakt
naar aanleiding van ‘Black lives matter’. Het filmpje

‘Zeg nee tegen racisme’ is in de groepen bekeken en
besproken. Meningsvorming voor meningsuiting.

• H et prachtige schoolplein is niet zomaar een resultaat
van samenwerking. Het is uiteindelijk een Vreedzaam
Buurtplein geworden. Met vreedzame regels, een cool
down bankje en mooie vreedzame ontmoetingen.
Samen met Indebuurt033, de Toonladder, de
stichting Vreedzaam en de gemeente.

zeker dat alles dan goed

komt. Ik geef een opsteker

voor Karima, Saida en onze

jongerenwerker van de wijk,
omdat wij betrokken zijn
bij de wijk en mogen
meedenken met de
activiteiten en veel

voor ons wijk doen.”

Groetjes Salma
WIJ ZIJN

Schuilenburg
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Spelletjes

SCHUILENBU
DOOLHOF

RG

DE NAAR
BUITEN-BINGO!
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WOORDZOEKER
Kun jij alle verborgen woorden vinden?

• BUURTM OEDER S • TOONLA DDER
• TREFPU NT
• POSITIE F
• SCHUIL ENBURG • KINDER EN

• SPELEN

REBUS

WIJ ZIJN

Schuilenburg

11

ONZE PARTNERS

Samen met deze partners in de wijk werken we aan een Vreedzaam
Schuilenburg. Zij vertellen je graag hun ervaring. En, dit is natuurlijk
niet iedereen. Er werken nog veel meer partners in de wijk mee.

‘MEESTER’ DENNIS
VAN WESTERLAAK

Buurtsportcoach SRO Amersfoort
“Het is natuurlijk een bijzonder jaar
geweest. We hebben niet alle

activiteiten kunnen organiseren

die we wilden en hebben creatief
moeten zijn. Terugkijkend heb ik

geprobeerd om kinderen vreedzaam

aan het werk te zetten. In de

naschoolse activiteiten soms met meer

De kinderen proberen er dan voor te zorgen

dat hun ouders zich opgeven als begeleiding
van een team. Zonder ouders kunnen zij niet
meedoen en samen stimuleren we dat ze
hun eigen steentje bijdragen om mee te

kunnen doen. Natuurlijk gaat dit alles nog

niet vanzelf, maar zo kunnen we steeds beter

omgaan met de verantwoordelijkheid die we
de kinderen geven, met het juiste steuntje
in de rug, komen ze steeds verder.”
BUURTSPORTCOACHAMERSFOORT

vrijheid dan in de onderwijssituatie.

Vooral bij de naschoolse activiteiten zie ik
terugkomen dat de kinderen onder

schooltijd bezig zijn met bijvoorbeeld
mediators, structuur en persoonlijke

JEANET SMITH
EN HILBERT
HARDENBERG

aandacht. Iedere pijler van de Vreedzame

Wijkagenten

horen bij elkaar waarbij ze zowel van mij

zijn wij in aanraking gekomen met Vreedzaam

Wijk komt terug in zijn lessen. De kinderen

“Vanuit onze rol van wijkagent

als van elkaar persoonlijke aandacht en

Schuilenburg. Dat klonk ons gelijk als muziek in

opstekers krijgen. Ze lossen problemen
samen op en werken gezamenlijk aan
de betrokkenheid van ouders.

Als de kinderen op vrijdag bij zaalvoetbal

binnenkomen, is er ruimte voor een praatje.
De meeste jongens willen zo snel mogelijk

beginnen, maar eerst stellen ze gezamenlijk
de regels op. Dat vinden ze belangrijk en

dat zit nu eenmaal in hun vaste ritme. Ze zijn
daarbij ook zelf verantwoordelijk voor het
aanwijzen van een scheidsrechter en het
creëren van een veilige en goede sfeer.
Natuurlijk gaat voetbal gepaard met

emotie, winst en verlies. Ook hier ontstaat
dan wel eens onenigheid, maar met de
afkoelplekken, verschillende petten en
inzet van mediators doen we al snel

weer allemaal mee. Ook buiten de voetbal
activiteit om dragen de kinderen hun
steentje bij. Maandelijks kunnen de

Amersfoortse basisschoolkinderen aan

tal van schoolsporttoernooien deelnemen.

de oren, omdat wij als politieagent ook wensen
dat iedereen vreedzaam zou moeten kunnen

leven! En mocht dat even niet lukken, dan is onze
mond het beste wapen. Voor ons als wijkagent,

maar eigenlijk zou dat voor iedereen zo moeten
zijn. Dat hebben we ook besproken met de

leerlingen van alle klassen van de basisschool

‘t Spectrum, waar we onlangs op bezoek waren.
Deze basisschool is ook een Vreedzame school
en wij vonden het super dat alle leerlingen

hiervan op de hoogte waren en daar ook trots

op waren! Als wij zien dat het toch per ongeluk
fout gaat op straat, gaan we in gesprek en

benoemen we het ‘vreedzaam’ ook wel eens
met de betrokkenen. Meestal volgt dan een

interessant en leuk gesprek. Helaas lukt het ons
niet altijd om iets vreedzaam op te lossen en

moeten we doorpakken met de bevoegdheden
die wij als politie hebben. Gelukkig is dat lang

niet altijd nodig. Nog een tip van onze kant: tel
eerst even tot tien, als je boos bent of met

emotie zit. Je eigen gedrag is namelijk ook

bepalend om vreedzaam te zijn met een ander.”
WIJKAGENTEN_AMERSFOORT_R_S
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MOHAMED ACHALHI
AMBER ARLAR
Petje Af Amersfoort

“Wat ik heel sterk vind aan de Vreedzame
Wijk is dat we met zijn allen dezelfde taal
spreken als het gaat over conflicthante
ring en mediatie. De training was voor
ons op verschillende gebieden heel

leerzaam. Ik vond het erg leuk om met

partners uit de wijk samen na te denken
hoe je samen kan werken aan een

positieve sfeer, zonder dat zelf op een

eilandje uit te willen vinden. We hebben
veel mooie mensen ontmoet, de lijntjes

zijn korter en we zijn beter op de hoogte

van elkaars missie en visie. De wijkagent
heeft onlangs meegewerkt aan een

online Petje (op) af-stand programma

wat we iedere zondag aanbieden tijdens
deze corona crisis. Dit vonden de
kinderen erg indrukwekkend!

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we
de kinderen positief benaderen, maar

toch is het heel prettig om samen na te
denken over hóe we dit doen. Denk aan
opstekers en afbrekers die we wellicht
anders complimenten en ‘doe niet zo

Jongerenwerker Schuilenburg en
Randenbroek - Indebuurt033
“Als jongerenwerker bevind ik mij in het

dagelijks leven van de jongeren, ik zie ze
met hun vrienden samen of op straat.

Ik ben laagdrempelig en toegankelijk en

bouw een vertrouwensrelatie met ze op.
Daarbij stimuleer en motiveer ze om zelf
activiteiten te organiseren en of iets te
kunnen betekenen in de wijk.

Ik ben in aanraking met Vreedzaam

gekomen door de Toonladder en een collega

heeft me geïnformeerd over de vreedzame wijk.

Door betrokken te zijn bij de Toonladder, weten de
kinderen mij snel te vinden en hebben we korte
lijntjes met elkaar. Ik zie hoe de kinderen goed
met elkaar in gesprek gaan. Ze weten hoe zij
conflicten kunnen oplossen en vinden het

belangrijk om betrokken te zijn bij hun eigen wijk.

Ze zijn actief in het bedenken van activiteiten die
bijdragen aan de vreedzame wijk.

Doormiddel van de vreedzame principes die de
kinderen en ouders beheersen zie ik een goede

basis voor de toekomst van de jeugd. In een wijk

waar kansen zijn voor de jeugd, veilig voelen, een

wijk waar ze gezond en gelukkig kunnen opgroei
en met een goed toekomstperspectief.”
IDB033__MO

negatief’ zouden noemen. Een aantal

coaches werken nu met ‘commissies’, zo
hebben we inmiddels verkeersleiders

ELISABETH ROSEMA

input van de training Vreedzame Wijk. Wij

“We hebben als ’t Spectrum en Partou samen

app! Veel Petje Af kinderen zitten op een

te realiseren voor kinderen van 2-13 jaar. Voor de

binnen de groep, allemaal ontstaan na
maken trouwens gretig gebruik van de

Vreed zame school en kennen de rol van
mediator, of zijn zelf mediator. We

merken dat de rust bewaren tijdens het

oplossen van een conflictsituatie, zelfs al
is er een geschoolde mediator bij, nog
wel wat uitdagingen met zich mee

brengt. Ik zie veel overlap tussen Petje
af en Stichting Vreedzaam en
(en hoop vooral!) dat we
daarin al zichtbaar
uitstralen dat wij

onderdeel zijn van de
Vreedzame Wijk.”

PETJEAF_AMERSFOORT

Locatieleider OBS ’t Spectrum
besloten in ons gebouw één mooi kindcentrum

jongste kinderen betekent dat een doorgaande lijn
van peuterschool naar de basisschool, dezelfde
werkwijzen, aansluitende doelen en regels en

afspraken. Ons kindcentrum is een Vreedzaam
centrum, met duidelijke regels en afspraken

rondom verschillen, respect en inspraak. Dat geeft
een duidelijke en heldere uitstraling en voelt voor

veel kinderen en ouders als een rustige ‘thuisbasis’.
Ook de naschoolse activiteiten zijn een meer

waarde voor de kinderen. Na lestijd worden onze
pedagogische afspraken doorgezet, zodat

kinderen de hele dag op een positieve wijze met
elkaar omgaan. Ontmoeten, ontwikkelen en

ontplooien krijgen bij ons concreet betekenis.
Samen zorgen wij voor een positieve sfeer.”
KINDCENTRUMSCALA.NL
WIJ ZIJN
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Terugblik

Al twee jaar werken veel buurtbewoners
en professionals in Schuilenburg aan een
Vreedzame Wijk. Er is in die tijd veel gebeurd!
Een terugblik op een aantal hoogtepunten.

Kinderbingo door
buurtmoeders

Een mooie afsluiter van het
bijzondere jaar 2020. De buurtmoeders organiseerden voor
kinderen uit Schuilenburg een
gezellige bingo.

DE VREEDZAAMLAAN
OP ’T SPECTRUM
Kinderen van ’t Spectrum hebben de

afgelopen tijd hard

gewerkt aan vreedzame
thema’s in school,

GOODIE BAGS
VOOR SENIOREN

bijvoorbeeld aan het

thema: “we hebben oor

Voor 500 senioren in

Schuilenburg werd op de

voor elkaar”. Kritisch
denken wordt hierin

gestimuleerd. Kinderen
werken in dit blok

samen door bijvoor-

beeld een prentenboek
te lezen die aansluit bij
het thema. In ’t Spectrum is Vreedzaam

VREEDZAAM BUURTPLEIN
GEOPEND DOOR TOUZANI

Leden van de Toonladder hebben samen
met buurtbewoners en partners in de
wijk nagedacht over de afspraken voor
het Vreedzame Buurtplein. De opening
van het plein werd feestelijk gevierd
met buurtbewoners en Touzani.

laatste dag van 2020 een
mooi presentje gegeven
in de vorm van een

goodie bags. De goodie

bags werden enthousiast
ontvangen.

zichtbaar gemaakt door
het creëren van

De Vreedzaamlaan.

Deze laan ontstaat door
alle werkjes, die de

kinderen maken tijdens

de Vreedzame lessen, in
school op te hangen.

JUF TRUDY AAN DE SLAG MET
KINDEREN VAN GROEP 2

Tijdens het vreedzame les ‘wij horen bij elkaar’ is juf Trudy van
’t Spectrum samen met kinderen uit groep 2 bezig geweest
met het vreedzame wijk kaartspel. De vraag: als je een club
zou mogen oprichten, welke club zou dit zijn, en wat zijn de
clubafspraken? stond centraal. Zij hebben een woordweb
gemaakt van de vraag op het kaartje.
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schoolplein Scala

Vreedzame Buurtplein

Ariaweg 115

• Buitenkast Scala

• K indcentrum Scala

(‘t Spectrum & Partou
kinderopvang)

10

Schuilenburgerplein 1

De Schuilenburght

Romeostraat 74
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Schuilenburg

activiteiten)
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Vrije School Amersfoort
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08

op school ‘t Spectrum)

Undinestraat 21

• gymzaal Ariaweg (SRO

• ABC- activiteiten
• indebuurt033
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Undineflat
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Rahman Moskee

Vreedzame Buurtplein

Groengordel

WIJ ZIJN

Schuilenburg

15

WIST JE DAT…

Ik b en
Saïd a!

ilenburg, ik ben zelfs hier
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1

Er steeds meer Vreedzame

Wijken in Nederland komen?
2

Schuilenburg en Liendert

een van de 40 Vreedzame
Wijken zijn in Nederland?
3

De eerste Vreedzame Wijk

meer dan 10 jaar geleden in
Utrecht ontstond?
4

Stichting Vreedzaam

graag een bijdrage levert

aan het goed voorbereiden
van kinderen en jongeren
op de toekomst, namelijk
deelname aan de

democratische samenleving.
5

Er in de Vreedzame

Wijk vier onderdelen
centraal staan?

Ik ben
Su zanne!

ik belangrijk, ook als ik het niet eens ben
met de
mening van een ander probeer ik dat.
Thuis pak
ik het Vreedzame Vragenspel er regel
matig bij,
leuk om ook mijn kinderen op deze mani
er bij

Suzanne Toussaint werk t als coördinato
r
Vreed zaam Liendert en zet zich in voor

mijn werk te betrekken.
Onlangs was ik in een speeltuin aanw

ezig. Daar
kregen twee jongens ruzie tijdens potje
voetbal.
Ze vertelden me dat ze op een Vreedzame
School zaten . Dat was een mooie ingan
g om te
zeggen dat ik weet dat ze daar leren hoe
ze zelf
problemen op kunnen lossen . Het zorgd
e er
voor dat ze samen in gesprek gingen,
met een
beetje hulp van mij. Ze vonden het beide

een saamhorige wijk.

“Ik werkte net bij Indebuurt033 bij de Buiten
kast
Zuid Zwaluwstraat in de wijk Liendert,
toen mij
werd gevraagd of ik de coördinatie voor
Vreedzame Wijk wilde doen . Samen met
scholen, wijkpartners en buurtbewoners
ervoor
zorgen dat kinderen kunnen opgroeien
in een
veilig en positieve omgeving. Ik zag een
mooie
kans om daarin mijn steentje bij te drage
n en
samen oefenplekken te creëren waar
we
kinderen mee laten denken over wat voor
wijk zij
willen zijn. Zo is er nu een kinderwijkraad
en voor
gastvrouwen en ouders is er op de zonne
parel
een training vreedzaam te volgen.
Ik ga snel van het goede en positieve uit,
het
vreedzame gedachtegoed zit een beetje
in mij.
Iedere dag groet ik de mensen die ik tegen
kom,

ook al ken ik ze niet. Altijd in gesprek blijve

HET
VR E E D Z AM E
VRAGE N S PE L :
D E FAM I L I E
E D I TI E !

n vind

eigenlijk niet zo leuk hoe ze zich voelden.
De
ruzie werd bijgelegd tussen de twee. Die
twee
jongens gingen daarna met gemaakte
afspraken samen voetballen. Voorkomen

kunnen we niet altijd, maar ik blijf dit een
mooi
voorbeeld vinden. Mijn wens voor Liend
ert, een
veilige, gezellige, schone wijk. Een wijk
waar met
elkaar gepraat wordt , waar

iedereen welkom is
en waar genoeg te

doen is voor

jong en oud.”

KEN JIJ HEM AL?

Het Vr
Vragenspeleezodz’namgreoot
succes is, dat het nu ook
voor ande
AmsterdamreenwiUtjkerenchint
gemaakt is?
Superleuk!

In juli verscheen het Vreedzame Vragenspel: de familie -editie
van de wijken Liendert en Schuilenburg. Het spel helpt ouders
en kinderen thuis ook samen over vreedzame thema’s te praten
die de kinderen op school ook leren. Zo ontstaat er een mooie
verbinding tussen thuis en school. En is natuurlijk helemaal
goedgekeurd door Stichting Vreedzame Wijk.
Wat is het Vreedzame Wijk-spel?

Het spel bestaat uit 60 kaartjes. Op iedere kaart
staat een vraag om met elkaar te bespreken, of
een kleine doe-opdracht. Bijvoorbeeld:
• Geef iedereen aan tafel een opsteker.
• Wat maakt jou bijzonder?

• Wie uit jouw wijk zou een mooie bos
bloemen verdienen?

• Waar ben jij trots op?
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LIENDERT

01

Valkenhorst 1

Buitenkast De Horsten
02

Wiekslag 102

05

Zangvogelweg 156

06

Wiekslag 92

• De Zonneparel

Groene Stee

• OBS De Wijde Wereld

bijeenkomst)

• PCBO De Windroos
• Petje Af
• SRO

• Gymzaal

• ABC Liendert

(Kinderwijkraad

07

Wiekslag 250

Speeltuin de Wiekslag
04

Liendertseweg 87

Fürglerplein 6

Wiekslag 50

Huis van Bartels
09

Projecthuis Madib

09

RKBS De Kinderhof
08

03

08

Moskee El Fath

Zwaluwenstraat 1

Buitenkast

Liendert-Zuid

BUITEN DE KAART
Zwaluwstraat 5

Het Zwaluwnest van Kick Bor
HET-ZWALUWNEST.NL
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MARIEKE VAN KRUGTEN
ABC Amersfoort - ABC coördinator

Toen de Zonneparel gebouwd werd, hebben we
besloten om allemaal met de Vreedzame

School te gaan werken. Een stap later ontstond
het idee dat het mooi zou zijn als Vreedzame

School ook buiten schooltijd, in de wijk gebruikt
kon worden. Daar begon Vreedzame Wijk en

daarmee Vreedzaam Liendert. Kinderen kunnen
zo goed kunnen praten over vreedzame

thema’s, dat vind ik mooi om te zien. De thema’s
van Vreedzaam, zoals “wij horen bij elkaar” en
“wij hebben hart voor elkaar”, maken dat je
bruggen bouwt met elkaar. Ook vinden we

vanuit ABC het democratisch burgerschap heel

belangrijk. Kinderen zijn grootverbruikers van de
wijk. Om te mogen oefenen en te leren dat

iedereen ertoe doet en iedereen een steentje bij
kan dragen, vind ik cement voor de toekomst.
Om ouders te ondersteunen tijdens corona,

hebben wij Het Vreedzame Wijk spel ontwikkeld.
Om vreedzame thema’s thuis te bespreken

komen er vragen aan bod als “Wie in jouw straat
verdient een bloemetje?” en “Wat doe jij als er

twee kinderen ruzie maken?” Dat is met een van
de eerste oudertrainingen geweest. De ouders
van de Zonneparel zijn opgegroeid in allerlei
verschillende landen. Het was heel mooi en

bijzonder om deze verhalen met elkaar uit te
wisselen. Ik wens dat we alle kinderen van

onze wijk kunnen laten worden wie ze willen

worden. Dat we door samen te werken met
ouders, leerkrachten en wijkbewoners

kunnen zorgen dat thuis, de school en de

vrije tijd, werelden zijn die met elkaar

verbonden zijn. Waarin ze veilig en prettig

kunnen opgroeien.

ABCAMERSFOORT

BEN NITRAUW

ABC Liendert - Coördinator
Voordat ik in beeld kwam als nieuwe
ABC-coördinator had ik alleen maar
van Vreedzaam gehoord. Het is
allemaal best nieuw voor mij.

Ik denk dat Liendert net als andere

wijken best een snufje ‘vreedzaam’
kan gebruiken. Mensen hebben

tegenwoordig vaak een kort lontje en

dan is het goed om stil te staan bij ons
gedrag. Ik probeer te leven naar een
mooi gedicht van Hans Andreus dat
in poster-vorm bij ons thuis hangt:

“je bent zo mooi anders dan ik,
natuurlijk niet meer of minder
maar zo mooi anders,
ik zou je nooit

anders dan anders willen.”
Niet dat me dat altijd heel makkelijk
afgaat, trouwens. Ik heb eens een

bijeenkomst geleid waar mensen op

voorhand ‘boos’ waren. Als het me lukt
dat mensen naar elkaar luisteren en

leren, vind ik dat mooi. Het is een kwestie
van het eens van de andere kant te
bekijken. Daar word ik altijd blij van.

Heb meer oog voor elkaar. En probeer
het als winst te zien dat we niet

allemaal hetzelfde gebakken zijn!
ABCAMERSFOORT

MARCEL VAN ZEELT

Wijkcentrum De Groene Stee - Beheerder
Via Trijnie van der Ploeg en Suzanne Toussaint kwam ik voor het eerst in

aanraking met Vreedzaam Liendert. Zij werken regelmatig in het wijkcentrum. Ik
hoorde hen praten over het project en raakte geïnteresseerd. Het enthousias
me van beide dames over de Vreedzame wijk werkte aanstekelijk. Ik ben van

nature vreedzaam ingesteld. Bij conflicten tussen mensen probeer ik altijd fysiek

geweld tussen deze mensen te vermijden. Ik word blij als ik zie hoe lief de meeste

mensen met elkaar in de wijk omgaan. Hoe ze met respect omgaan met hun medemens.

Voordat ik in deze wijk kwam te werken, had ik niet verwacht dat de mensen in Liendert zo

vriendelijk met elkaar omgingen. Ik zie dit bij mij in het wijkcentrum, op straat en in de flat. Ik
wens onze wijk en natuurlijk haar inwoners veel liefde, respect en hulp voor elkaar toe.
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YANNICK CORNELISZ
Sportivate - Buurtspeelcoach

LAILA EL MARGAI

Wij organiseren activiteiten in de

Gemeente Amersfoort Adviseur Leefomgeving

kwamen er zo veel kinderen op ons af, dat wij in

De methodiek Vreedzaam

te leiden. Toen ben ik in aanraking gekomen met

zelf op een Vreedzame School

binnen Sportivate en daardoor pas ik veel

door met de wijkcoördinatoren vreedzaam

ik tijdens de trainingen die ik aan de kinderen

en meer wijkbewoners kunnen betrekken.

om te zien hoe het overleg tussen de kinderen

hoe kinderen hun grenzen leren aan te

kinderen hebben ervaring met Vreedzame Wijk

gebruiken ‘stop hou op’. Ik wens onze wijk

dit overbrengen aan elkaar. Mijn wens voor de

jong en oud zichzelf kunnen zijn en zich

besef dat ieder een steentje bij kan dragen op

wijk waar diversiteit bij elkaar komt,

wijk. Op een gegeven moment

gesprek wilden gaan om alles in goede banen

gebruik ik bij mijn kinderen die

Vreedzaam Liendert. Ik ben de enige pedagoog

zitten. In mijn werk pas ik Vreedzaam toe

dingen van de Vreedzame Wijk toe. Verder speel

te kijken hoe we het breder kunnen uitzetten

geef Het Vreedzame Wijk spel. Ik vind het mooi

Een mooi voorbeeld van Vreedzaam vind ik

op een vreedzame manier gaat. Sommige

geven door simpelweg de woorden te

en sommige niet. Mooi om te zien hoe kinderen

een gezonde en leuke speelcultuur toe waar

wijk is dat er veel gespeeld mag worden. En het

ontwikkelen om samen sterk te staan. Een

zijn of haar eigen manier binnen de wijk.

vreedzaam en in harmonie.We waren al

SPORTIVATENL

bezig met het ontwikkelen van een gezond
pedagogisch klimaat toen ik in aanraking

kwam met de Vreedzame Wijk aanpak. Het
enthousiasme van partners in de wijk

maakte me nieuwsgierig en ik verdiepte me

CORINNE DE BOERVAN WALDERVEEN

Kinder Service Hotels KSH Kidsclub
Liendert - Vestigingsmanager

er meer in. Ik ben er trots op dat we facilitei
ten in bij elkaar brengen om tot een
Vreedzame wijk te komen.
GEMEENTEAMERSFOORT

In 2016 is KSH Kidsclub Liendert met de BSO
gestart in het gebouw de Zonneparel.

Scholen de Windroos en de Wijde Wereld

hebben ons geïntroduceerd met de term
Vreedzaam. Door Vreedzaam spreekt

iedereen dezelfde taal. Zo sluiten de twee
werelden ‘school’ en ‘BSO’ mooi aan op
elkaar. Bij KSH vinden wij het belangrijk

dat ieder kind recht heeft op zijn eigen
ontwikkeling. Daarnaast is onze visie:

het moet gewoon leuk zijn. Door elkaar

opstekers te geven kom je dichter bij elkaar.
De binnenkomers maken dat je bewust de

middag start op een prettige manier. Ik wens
dat Liendert een kansrijke omgeving is waar

iedereen zichzelf op zijn of haar eigen
manier mag en kan ontwikkelen.
Iedereen heeft iets moois wat
je kan meegeven aan een
ander. Leer van en met

elkaar en zorg dat je het

beste uit iedere dag haalt.

OLAF WILLEMS

Wijkagent van Liendert/ Rustenburg/
Hogekwartier/ De Wieken en Vinkenhoef
Ik kwam het eerst in aanraking met

Vreedzaam Liendert tijdens mijn werk.

Mijn eerste indruk was positief: dit is een
goed initiatief. In mijn dagelijkse werk

probeer ik de jeugd bij te brengen dat ze
onder andere afval in de daarvoor

bestemde afvalbakken gooien en elkaar
aanspreken op niet aanvaardbaar

gedrag. Ik zorg mijn eigen woonomgeving

netjes is. Daarbij spreek ik zelf ook mensen aan
op hun gedrag, bijvoorbeeld als ze hun

hondenpoep niet opruimen. Mijn belangrijkste
vreedzame ervaring was mijn bezoek laatst

aan de jongeren in de Groene Stee. Ik wens dat
we elkaar respecteren en elkaar kunnen en
durven aanspreken in de wijk als iets
vervelend is of juist heel goed gaat.
WIJKAGENTEN_AMERSFOORT_OOST
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ONZE PARTNERS

Samen met deze partners in de wijk werken we aan
een Vreedzaam Liendert. Zij vertellen je graag hun
ervaring. En, dit is natuurlijk niet iedereen. Er werken
nog veel meer partners in de wijk mee.

TRIJNIE VAN DE PLOEG
Indebuurt033 - preventiewerker
jeugd 4-12 jaar

Ik vind de Vreedzame Wijk een heel mooi

programma omdat er gewerkt wordt aan
duidelijkheid voor kinderen. Duidelijkheid
over hoe we met elkaar omgaan op

school, op straat, in de speeltuin, op de
voetbalclub en in het buurthuis. Het
laat zien hoe we samen er voor

kunnen zorgen dat kinderen veilig

opgroeien en dat dat niet alleen de
verantwoordelijkheid is van ouders

of van de school maar dat we daar

als wijkbewoners en professionals

ook aan meewerken. Ik maak veel

afspraken samen met kinderen over wat
we gaan doen en neem ze serieus. Als er
conflicten zijn, herinner ik kinderen aan

hoe je dingen Vreedzaam moet oplossen.
Tijdens de basistraining Vreedzaam

zaten we met professionals en vrijwilligers
uit de wijk bij elkaar. Ik besefte dat we

daar allemaal zaten omdat we graag

willen dat kinderen in de wijk in een veilig
klimaat opgroeien. Het helpt als we

bruikbare tools en basisprincipes hebben.

Ik wens onze wijk openheid. We lijken soms
meer op elkaar dan we denken. Ik werk in

een prachtige wijk met mensen uit zoveel
verschillende windstreken, met zoveel

verschillende achtergronden en culturen.
Maar wat we gemeen hebben is dat we
willen dat kinderen gelukkig worden,
kansen hebben en veilig kunnen

opgroeien. En de Vreedzame Wijk
dan daar enorm bij helpen.
PREVENTIEWERKER_TRIJNIE

KARIN VAN DEN HOVEN

Basisschool De Kinderhof - schoolleider
Door met elkaar in de wijk op een Vreedzame
manier samen te werken, creëren we een

veilige omgeving voor de kinderen die in de wijk
opgroeien. Op De Kinderhof werken we een

andere methode maar die heeft veel raakvlak
ken met Vreedzaam. Wij vinden een peda
gogisch klimaat zeer belangrijk. De sfeer

waarin een kind moet opgroeien is van groot
belang om een volwaardig mens te worden.

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zichzelf
ontwikkelen. Om een veilige schoolcultuur te
creëren maken we duidelijke afspraken en

hebben we duidelijke verwachtingen over hoe
we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld met de
Gouden Regels. Gedurende het schooljaar

besteden we aandacht aan: de Gouden weken,

vijf gouden tips, het opstellen van klassenregels
in alle groepen, de week tegen de pesten,
de Zilveren weken en de week van de

complimenten. Wij werken met de methode

“Kwink” voor sociaal emotioneel leren. Kwink

zet de kracht van de groep in tegen pesten. Een
sterke sociale veilige groep voorkomt pesten.
De kinderen leren elkaar op een positieve

manier aan te spreken op hun gedrag. Mijn

belangrijkste Vreedzame ervaringen zijn de

fijne samenwerking binnen ABC Rustenburg en

het opzetten van de Kinderwijkraad. Ik wens dat
de kinderen en volwassenen in onze wijk in een
veilige omgeving kunnen wonen. Dat we
respectvol met elkaar omgaan en dat
iedereen mag zijn wie hij of zij is!
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WOORDZOEKER
?
Kun jij alle verborgen woorden vinden

• ABC

• SPORT

• SAM EN

• KIND ERW IJKRA AD

• LIEND ERT

• BUITE NKAS T

• VRAG ENSP EL

• SCHO OL

REBUS
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Spelletjes

TSE
H E T L I E N D EORF
DOOLH

LIENDERTSE
STRATEN

Welke vogel hoort bij welke Liendertse straat?

10

DE VRE EDZ AME SCH OOL , WAT IS DAT ?

Oefenplek voor kinderen

I

rma Wijdeven (De Wijde Wereld) en Tonia
Verlaan-Oskam (de Windroos) vertellen

graag over Vreedzaam op hun scholen.

“Samen met de samenwerkingspartners in De
Zonneparel werken we aan deze gezamenlijke

pedagogische aanpak. Binnen onze Vreedzame
Scholen willen we kinderen opvoeden tot

verantwoordelijke en actieve leden van de

gemeenschap. De klas en de school zien we als

een soort oefenplaats. Kinderen leren oog en oor

te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk
te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk,
zorgzaam en betrokken. Op school werken we

aan een positief sociaal klimaat. Leerkrachten
werken er prettig, kinderen voelen zich veilig,
kinderen voelen zich gehoord en gezien,
iedereen is bereid zich te verplaatsen in

de ander, iedereen gaat op een positieve
manier met elkaar om, de eigen kracht
van kinderen wordt benut.”

Samen met ouders

“Ook zetten wij ons in om ouderbetrokkenheid
te vergroten. Dit doen we samen met de

ABC partners. Wij vinden het belangrijk dat
ouders betrokken zijn bij de

ontwikkeling en het leren van
hun kinderen. En daarnaast

vinden wij het belangrijk dat

ouders zelf kansen krijgen om zich

Gouden Regels bij Kinderhof

Karin van den Hoven van basisschool De

Kinderhof werkt ook volgens het Vreedzame

School-principe: “Binnen onze school worden

vaste schoolregels en afspraken gehanteerd, ‘De
Gouden Regels’. Deze regels zijn opgesteld door
leerkrachten en kinderen en vormen de struc

tuur en de basis waarbinnen een veilig klimaat

mogelijk is. Ze dienen ook als kapstok om gedrag
van kinderen bespreekbaar te maken. Goed

gedrag begint bij duidelijke verwachtingen.”

Mediatoren helpen bij ruzies

De leerlingen van De Windroos en De Wijde

Wereld worden samen opgeleid tot mediatoren.
Door de inzet van mediatoren leren kinderen

samen vreedzaam problemen en ruzies op te

lossen! Dit kunnen de mediatoren heel goed en
geeft een positieve sfeer in De Zonneparel! •

KSH
KINDERRAAD

Ook de kinderen van
KSH Kinderraad
denken graag mee
over de BSO
en de wijk.

te ontwikkelen in taal en de

toekomst. Een gemotiveerde

ouder die zich wil ontwikkelen,

verdient die kans en draagt op die
manier een steentje bij aan een
positieve ontwikkeling van de
kinderen.”
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LEERLINGENRAAD
DE ZONNEPAREL
Sinds vorig jaar is de leerlingenraad actief
in de Zonneparel. In de leerlingenraad
zitten Salma, Ayoub, Elif Zumra,
Nihaal, Youssef.

Wat is de reden dat jullie in de

leerlingenraad zitten? Op deze

manier hebben we een kans om

mee te praten over wat er gebeurt
op school, welke activiteiten er na
school georganiseerd worden en
wat er nog mist. We vinden het

belangrijk dat er ook vanuit ons

gekeken wordt hoe wij het ervaren
en door in de leerlingenraad te

zitten krijgen we die kans. We zijn
blij dat dit er is en we hier onze
mening mogen geven.

Wat zou je als eerste veranderen

of aandacht geven in de wijk als je
wijkwethouder zou zijn?

Meer speelplekken in de wijk.

Wat voor een wijk willen jullie zijn?
Wij willen een wijk zijn waar we op

verschillende plekken veilig kunnen

spelen en plezier met elkaar kunnen
maken. Een wijk die schoon is
en waar veel te doen is.

Hoe dragen jullie een steentje bij?

Door mee te mogen praten en onze
mening te geven. We denken mee

Wist je dat er sinds
dit jaar een heuse

Kinderwijkraad in

Liendert-Rustenburg

is? De Kinderwijkraad
bestaat uit leerlingen
van de Kinderhof, de
Windroos en de

HIER WERKT DE
KINDERWIJKRAAD AAN:
• Een vreedzame wijk
• Een schone wijk
• Een veilige wijk
• Iedereen mag zichzelf zijn
• Dat er niet gepest wordt
• Dat de wijk gezellig en
vriendelijk is

Wijde Wereld.

Maak kennis met de

Kinderwijkraad
LIEN DER T - RUS TEN BUR G!

hoe we iets leuks voor onze school

Wat voor wijk willen wij zijn?

leerlingen plezier met elkaar

de bijeenkomsten die begeleid

voor de hele school te organiseren.

Het blijft natuurlijk niet bij

kunnen organiseren, zodat alle

Deze vraag staat centraal tijdens

hebben. Bijvoorbeeld een filmdag

worden door Nico Haasnoot.

Wie verdient een compliment een opsteker - hier op school?

vergaderen. De kinderen

nemen hun ideeën weer mee

Iedereen die hier op school werkt

naar school. Daar gaan ze met

z’n allen doen ze iedere dag weer

met hun ideeën. Eind 2020 nam

maken en ons nieuwe dingen te

exemplaar van de zelf bedachte

staan altijd voor ons klaar.

ontvangst! Je zult ‘m vast al

verdient een dikke opsteker! Met

hun best om er een topdag van te
leren! De juffen en meesters

hun klasg enoten aan de slag

wethouder Stegeman het eerste

Kindewijkraad-poster in

hebben gezien in Liendert. •

HEB JIJ EEN IDEE VOOR DE KINDERWIJKRAAD? TOF! LAAT HET ZE WETEN AAN DE
COÖRDINATOR VREEDZAAM LIENDERT, SUZANNE: SUZANNE.TOUSSAINT@INDEBUURT033.NL.
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SEYMA AZILI
FUNCTIE: participatie medewerker

Buitenkasten

“Ik kwam voor het eerst in

aanmerking met de Vreedzame
Wijk tijdens een training voor

medewerkers van Indebuurt en
partners van de wijk Liendert.
Ik werk met kinderen bij de

Buitenkast en we hebben er
duidelijke afspraken. Zo

proberen we kinderen er bewust

WAT IS ER TE DOEN
IN LIENDERT?
Je vindt het op
SamenInDeBuurt033 Van
koffiemoment tot schildercursus,
van bokstraining tot koor. Wil jij
weten wat er toe doen is in
Liendert? Op deze nieuwe website
kun je terecht voor alle
activiteiten in de wijk.
SAMENINDEBUURT033.NL

van te laten worden dat we de

speelplek schoon houden. Door

bijvoorbeeld zwerfafval te prikken.
Kinderen mogen als tegen

prestatie na het prikken een
spel lenen bij de Buitenkast.

Natuurlijk is het belangrijk om de
kinderen altijd te groeten en hun
aan te spreken. Kinderen leren

zo om op een vreedzame manier
met elkaar om te gaan. Als

iedereen tevreden met een goed

KEN JIJ DE
BUITENKASTEN AL?
Een Buitenkast is een ideale plek om samen te
komen, gezellig een kopje koffie te doen én te
spelen. Indebuurt033 biedt Buitenkasten in
verschillende wijken in Amersfoort. Ook in
Liendert! Buitenkasten zijn veilige en
verantwoorde speelplekken in de openlucht.
Kinderen spelen samen buiten en kunnen kiezen
uit allerlei soorten speelgoed en spellen. Als
tegenprestatie doen ze kleine klusjes in de buurt.
Ook worden ze zelf betrokken bij de invulling van
de activiteiten van de Buitenkasten. Kinderen
krijgen op die manier meer verantwoordelijkheid
en hebben een actieve rol in hun eigen wijk.
Iedereen is welkom bij onze Buitenkasten!

KOM NAAR DE BUITENKAST!
Buitenkast Horsten
Valkenhorst 1
maandag en woensdag

Buitenkast Liendert-Zuid
Zwaluwenstraat 1
dinsdag en donderdag

gevoel bij de Buitenkast komt en

met een glimlach weer weggaat
vind ik heel fijn. Ik ben elke keer

weer blij de bezoekers te zien. Het
geeft mij een goed gevoel als ze
terugkomen. Dat geeft wel aan

dat ze het naar hun zin hebben bij

de Buitenkast. Door elkaar vaker te
zien bouw je toch een band met
elkaar op, heel vreedzaam dus.
Liendert is een mooie wijk met

veel leuke initiatieven. Denk aan
de kookgroep, bibliotheek,

taalgroep, sporten voor moeders,
wandelgroep, fietsgroep en

het mama-café. Mooi om de

verbinding tussen deze initiatie

ven te zien. Ik wens dat we samen
nog meer voor de wijk kunnen
betekenen. Vooral nu, in deze
tijd, is oog hebben voor
elkaar erg van belang.

Door verbinding te zoeken,
versterken we elkaar!”
BUITENKAST033

Natuurlijk houden we rekening met alle maatregelen rond corona.
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Terugblik

Al twee jaar werken veel buurtbewoners en
professionals in Liendert aan een Vreedzame
Wijk. Er is in die tijd veel gebeurd! Een
terugblik op een aantal hoogtepunten.

IMANE ELKABDI
ORGANISATIE : Indebuurt033
FUNCTIE: Jongerenwerker

“Suzanne heeft mij

kennis laten maken met

Vreedzaam Liendert. We
zijn dit jaar gestart met

een Meidenclub en ook

daar pas ik het Vreedzame

Wijk principe toe. Ik ben erg
enthousiast. Vooral omdat

OUDERTRAININGEN
DRUKBEZOCHT

ik een positieve sociale

Opvoeden en opgroeien.

iedereen het gevoel heeft

ook een uitdaging. Om

belangrijk vind. Samen

mee te nemen in het

Windroos heb ik regels

goed, startten speciale

bijeenkomsten. Tijdens

krijg je je kind op tijd op

ik zien wat belangrijke

Hoe zorg je dat je niet de

hen waren. Er waren veel

gemeenschap waarin

Heel leuk, maar soms

dat hij of zij erbij hoort,

Liendertse ouders

met de meiden van de

vreedzame gedachten-

opgesteld voor de

oudertrainingen. Hoe

deze samenwerking kon

school zonder morren?

normen en waarden voor

hele tijd boos hoeft te

overeenkomsten, maar

worden op je kind? Hoe

zorg je voor een relaxte
manier van opvoeden

maar blijf je wel duide-

lijk? Tijdens de trainingen
deelden ouders tips en

adviezen met elkaar. Ook
in 2021 vinden er, zodra

het weer kan, oudertrainingen plaats. Wil je

meedoen? Graag! Laat

MEIDENCLUB VAN START

Afgelopen jaar startte Imane met een
paar leuke meiden een heuse Meidenclub in het Jongereninformatiepunt.
Hier kunnen meiden terecht voor
activiteiten, gezellig samen zijn en
praten met elkaar over actuele dingen.
Een mooie oefenplek in de wijk. Wil je er
ook bij zijn? Dat kan natuurlijk! Neem
contact op met Imane.

het Suzanne weten:
SUZANNE.TOUSSAINT@
INDEBUURT033.NL

KINDERPERSBUREAU VAN
LIENDERT MAAKTE EERSTE
KRANT Afgelopen jaar vierden

we in Nederland 75 jaar vrijheid.
Kinderen van de Buitenkast wilden er
graag aandacht aan besteden. Een
idee voor het Kinderpersbureau
ontstond. Samen maakten de kinderen een
krantje over Vrijheid. De kinderen zijn trots
op het eindresultaat.
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ook verschillen. Ik wens dat
Liendert een vreedzame

wijk is waar we met elkaar

samenwerken en rekening
houden. En waar wij een
luisterend oor kunnen

bieden voor de nieuwe
generatie. Kortom, een
wijk waarin iedereen
zich thuis voelt.”

DENK AAN
ELKAAR

Wij zijn samen Liendert
Samen bouwen we

aan een Vreedzaam
Liendert. Daarom is

GEDICHT AZIZA

Vr ijheid .

Iets wa t voo r vel e een
gew oonte is, ma ar
voo r de and er een we
ns.
Ied er erv aar t vrijhe id
op zijn of haa r eig en ma
nie r.
Vrijhe id is iets mo ois ,
naa st gel uk en lief de
is vrijhe id
een van de puu rste din
gen die een per soo n kan
bez itte n.
In de wij k Lie nde rt late
n we gra ag zien hoe
vrijhe id gev ierd wo rdt
.
Bijv oor bee ld doo r mu
ltic ulti fee ste n te org ani
ser en,
wa ari n een ied er vrij
is om zich te kle den en
ged rag en
naa r de per soo n wie
die is.
Ied er hee ft rec ht op alle
rlei vor me n van vrijhe
id.
Toc h krij gt hel aas nie
t ied ere en dat rec ht.
Vrijhe id hoo rt van zelf
spr eke nd te zijn ,
ma ar doo r de om sta ndi
ghe den om tre nt het
cor ona vir us wo rdt de
vrijhe id voo r ons alle
n bep erk t.
Op dez e ma nie r lere n
we de wa ard e
ken nen van vrijhe id.
Hoe bel ang rijk het is
om vrij te zijn en de per
soo n
te zijn wie je gra ag wil
t zijn .
Vrijhe id is een stu kje
per soo nlij khe id wa t je
ma akt tot de per soo n,
wie je van daa g de dag
bent.
Dit ged ich t ma akt e Azi
za in het beg in
van de cor ona per iod
e. Dez e act ieve mo ede
r in
de wij k org ani see rt vee
l voo r kin der en en and
ere
mo ede rs. Je kun t haa
r bijvoor bee ld ken nen
van de
Spe llen uitl een op de
Zon nep are l.

het in deze tijd van
belang dat wij:
1

“HART VOOR ELKAAR

HEBBEN” een zorgzame

en vriendelijke houding
ten opzichte van elkaar
hebben. Naar elkaar
omkijken. Dat we op

ons zelf letten maar ook
op onze medemens.
2

“OOR VOOR ELKAAR

HEBBEN” een luisterend
oor bieden voor

bijvoorbeeld eenzame
ouderen. Dat kan

doormiddel van een

telefoongesprek of een
gesprekje aan de

deur. Het helpt om je
te verplaatsen in de
gevoelens van een
ander.
3

“ALLEMAAL EEN

STEENTJE BIJDRAGEN”
elkaar stimuleren ons

allemaal verantwoor-

delijk gaan voelen voor
onze omgeving, omdat
we met zijn allen een

bijdrage leveren aan
onze buurt.
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Liendert &
corona
STRAATAMBASSADEUR MARLEEN:
‘JE BUURT IS JE LEVEN’
“Er gebeurt veel in deze tijd. De wereld

staat op zijn kop door het coronavirus.

Daarom vind ik het belangrijk dat buren

in Liendert en Rustenburg een beetje meer
naar elkaar omkijken. Daar wilde ik graag
aan meewerken! En samen met een

aantal actieve wijkbewoners hebben

we een subsidieaanvraag gedaan bij

appgroep opgericht, waarin allerhande
vragen aan elkaar gesteld kunnen

worden. “En daarnaast is de Burenhulpdienst Liendert ook opgericht, zodat er
hopelijk zoveel mogelijk zorg bij de
juiste personen terecht komt!” •

Indebuurt033. Inmiddels zijn we van

start gegaan. Het gaat ons om de kleine

gebaren: een welkomsttas met informatie

voor nieuwe bewoners, een kleine attentie
bij een geboorte of een kaartje aan een

zieke buurman of buurvrouw. We hebben

ervoor gekozen om klein te beginnen met
een aantal straatambassadeurs in hun

eigen straat, galerij of pleintje. In hun eigen
straat hebben de meeste straatambassadeurs zich bekend gemaakt door aan te
bellen bij de buren en hun telefoon

nummer achter te laten. Zo kan iedereen
helpen om naar elkaar om te kijken en
elkaar te helpen waar nodig. Zeker in

deze coronatijd van groot belang: je buurt
is op dit moment je hele sociale leven..!”

In haar eigen straat heeft Marleen samen
met een buurvrouw een #durftevragen
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BURENHULPDIENST
LIENDERT

In deze coronaperiode zijn er veel buren die
wel wat hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld
met het doen van boodschappen. Gelukkig
staat de Burenhulpdienst tot hun beschikking. Je kunt bij de Burenhulpdienst Liendert
terecht voor bijvoorbeeld: kleine klussen in
huis of in de tuin, boodschappen doen, koffie
drinken of ’n uitstapje, hulp bij gebruik
computer en mobiele telefoon, hulp bij
vervoer. Heb je zelf een vraag aan de
Burenhulpdienst Liendert? Stel ‘m gerust via
BURENHULPLIENDERTRUSTENBURG@GMAIL.COM
OF BEL MET 06-42557273.

Wij zijn
Liendert

• Wij horen bij elkaar
• We lossen zelf conflicten op
• We dragen allemaal ons
steentje bij
• We zijn allemaal anders
en dat is prima

“ER IS EEN
DORP NODIG
OM EEN KIND
OP TE VOEDEN”
“Er is een heel dorp nodig om een kind op te
voeden” wordt weleens gezegd. Daarmee
wordt bedoeld dat bij het opvoeden van
kinderen niet alleen de familie, maar

iedereen die rond het kind staat een rol

speelt. Denk aan buur tgenoten, spor tclubs
en scholen. Samen er voor zorgen dat
kinderen opgroeien in een veilige en

positieve omgeving waar respect is voor

elkaar en waar conflicten worden opgelost.

Aan zo’n Vreedzame Wijk bouwen bewoners
van Liender t-Rustenburg. Daarover kunt u
meer lezen in dit magazine.

Buur tgenoten met een har t voor de wijk
stellen zich aan u voor zoals Yannick de

buur tspor tcoach of wijkagent Olaf. Ook leest
u over onder andere de Buitenkasten waar
kinderen spelen en knutselen, cursussen
voor opvoeden, de Kinder wijkraad en

andere initiatieven. Zo krijgt u een mooi

beeld van wie er werken aan de Vreedzame
Wijk en hoe zij dat doen.

Hopelijk inspireren de voorbeelden in dit

magazine u om uw steentje bij te dragen.
Senioren die al langer in de wijk wonen,

jonge mensen die er hun eerste woning
kopen of huren en een gezin star ten, en

mensen die pas in Nederland wonen. Als

wijk wethouder behar tig ik uw belangen als
inwoner van de wijk , dus aarzel niet als u

mijn hulp kunt gebruiken. Laten we met z’n

allen er voor zorgen dat Liender t-Rustenburg

vreedzaam is. Een wijk waar iedereen fijn kan
wonen en leven, zichzelf kan zijn en mee kan
doen. Nu en in de toekomst.
Willem Jan Stegeman

Wijkwethouder Liender t en Rustenburg
WILLEMJANSTEGEMAN

Inhoud
07

Buitenkasten

08

Kinderwijkraad

09

Vreedzame School

10

Spelletjes
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Partners

Alles over de Buitenkasten
van Liendert

Kinderwijkraad aan de slag!

COLOFON
Dit magazine is met liefde tot stand
gekomen met de hulp van veel
buurtbewoners en partners in de
wijk. Heel veel dank daarvoor!
Coördinator van
Vreedzaam Liendert
Suzanne Toussaint,
vormgever
Nine van Leeuwen van 9 Design
en Maartje Nuesink van
The Red Bird Company
hebben alle foto’s en verhalen
tot een geheel gesmeed.

Vreedzaam opgroeien en
opvoeden

Iedereen
is uniek

Welke vogel hoort bij
welke Liendertse straat?

Zij werken mee aan een
vreedzaam Liendert

15

Plattegrond

Deze partners vind je
in onze wijk

16

HEB JIJ DEZE
GAVE I LOVE
LIENDERT
STICKER AL
GEZIEN?
SUPERLEUK IS
‘IE! BEDACHT
DOOR MARIEKE
VAN KRUGTEN

Maak
kennis met Suzanne

ken jij het Vreedzame
Vragenspel al?

WWW.WIJ-ZIJN.NL •

@WIJZIJN-LIENDERT

en dat respecteren we van elkaar.
Onze Vreedzame Wijk Liendert
maken we samen. Samen met
kinderen, ouders, onze leraren, de
scholen Wijde Wereld, Windroos, de
Zonneparel en Kinderhof, SRO, Petje
Af, ABC, buurtvaders en -moeders,
IndeBuurt033 en onze wijkagenten.
En met iedereen die in onze buurt
woont en leeft. We komen samen bij
de Buitenkast-Horsten, BuitenkastZuid, BSO KSH, in speeltuin de
Wiekslag of we doen ABC Liendert
activiteiten. Zo dragen wij bij in de
Vreedzame Wijk Liendert. We kunnen
het niet alleen, we hebben ook jullie
nodig. Wij Zijn Liendert!

WIJ ZIJN
MA

GA

ZIN

T
E VRE
E DZ A M E W I J K L I E N D E R

Maak kennis met
onze kinderwijkraad

Je buurt is
je leven!
MARLEEN:

CORINNE: Iedereen

heeft iets moois mee te
geven aan een ander

Suzanne:

“Iedere dag
groet ik de
mensen die ik
tegenkom. Of ik
ze nu ken
of niet”

