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InHOUD
In deze editie lees je onder andere:
NOORDKrANT x Filosoofje
Wat is vrijheid voor ons?
En wat vinden andere mensen
Donnie op de Kermis
Vrijheidspoezie
Mijn opa in de WOII
Alles over vrijheidsmaaltijden,
zelfs eentje op een boot
en over de ramadan
Vrijheidszoeker
Over Nina in Rozsypne
Wat kan eindelijk weer na corona

foto Ashley

En een strip natuurlijk
Veel leesplezier van de redactie!!!

Wij vinden dat iedereen eruit mag zien
zoals hij of zij wil. Met de kleren en
de kleuren en de haren en alles wat je
kiest. Dat is vrijheid.
Dit is Abel. Hij is een jongen met lang
haar. Op pagina 3 staat een interview
met hem en kun je lezen hoe hij het vindt
om lang haar te hebben.

Wees jezelf
Donnie is een boek dat gaat over hoe cool het is
om jezelf te zijn. Nu komt het tweede boek uit:
Donnie op de kermis. We stelden nog een paar vragen aan de schrijfster Lisa Maschhaupt, kijk snel
op pagina 3.
En kom naar de boeklancering op zaterdag 30 april
om 15:00 in de Tolhuistuin!

HeT WEeR
Misschien laten de wolken nog wat regen
vrij. Maar er is ook zeker ruimte voor de
zon. Die laat zich in volle glorie zien.
Dus vier vooral de vrijheid in de buitenlucht. Met een dansje of een vrijheidsmaaltijd bijvoorbeeld.

NOORDKrANT x Filosoofje
door Mohamed

Filosoofje is een kinderpodcast waarin kinderen in
gesprek gaan met filosofen
over allerlei thema's. Een
middel voor in het onderwijs
en thuis om een filosofisch
gesprek te beginnen.
Een productie van Lisa
Roozen, waarvoor zij voor
seizoen 2 samenwerkt met
Kleine Grote Denkers.

WAT ZIJ
vINDen:

Ik heb 3 mensen geïnterviewd. Wat
vinden zij van vrijheid?
WAT DOE JIJ WANNEER JE JE NIET
VRIJ VOELT?

foto Catharina Gerritsen

Selma: Alleen zijn.
Esya: Als er een ruzie is proberen om het op te lossen.
Moeder van een vriend: Ga ik me
terugtrekken en blijf ik vaak
thuis en wil ik graag alleen
zijn.

Deze keer gingen wij: Sam,
Mohamed, Ashley en Abel van
de NOORDKrANT, filosoferen
over het thema vrijheid samen met Ruud van de Kleine en
Grote denkers.
(www.kleinegrotedenkers.nl)

door Abel

Wat is VRIJHEID?

Vervolg van pagina 1. Een paar vragen aan Lisa
Maschhapt de schrijfster van Donnie op de kermis!
1. Hoe ben je erop gekomen een boek over Donnie te
schrijven?
Voor mijn stichting UNBOXED hebben we jonge kinderen
geïnterviewd over liefde en hoe dat eruit ziet. Hier
kwam ik erachter dat veel kinderen maar één soort
verhaal kennen en dat wilde ik graag veranderen.
Liefde en mensen komen in alle vormen en maten!
2. waarom maak je een deel 2?
Omdat Donnie nog maar net is begonnen aan al z’n
avonturen. Mijn grootste droom is dat we nog heel
veel Donnie boeken mogen maken.
3. Zie je jezelf erin voorkomen?
Ik zelf niet, maar mijn hondje Bacon wel. Ook zit de
kat van de tekenaar erin, dat is namelijk Linky.
4. Wat vindt Donnie van vrijheid?
Donnie vindt vrijheid heel belangrijk en hoopt dat
iedereen kan zijn die hij/zij/hen wilt zijn!

VRIJHEIDSBEELDEN: Op pad met de camera - om ons heen kijken en de dingen
vastleggen die aan vrijheid of juist onvrijheid doen denken.

WAT IS VRIJHEID?
door Ashley en Anna
Selma: Om geen bevelen te krijgen.
Esya: Als ik het leuk heb vind ik
dat ik me vrij voel.
Moeder van een vriend: Dat ik mag
geloven wat ik wil. Dat ik mag
kleden hoe ik wil en dat ik mag
zijn wie ik wil zijn.

Vrijheid
is...

WIE HEEFT ER MEER VRIJHEID?
EEN KONING OF EEN ZWERVER?

foto's Mohamed / Abel

door Sam

Ik ben vrij
Tenminste dat denk ik
Of toch niet
Wanneer ben ik vrij
Of beter wanneer ben jij vrij
Ik weet het nog steeds niet
Ik ben vrij als ik lekker
lig te slapen
En ik niets meer hoef te doen
Nou tot de morgen komt
Dan moet ik een heleboel
Ik mag veel doen
En voor mij is dat genoeg
Maar geld dat ook voor een ander
Ik denk van wel
Maar toch ook weer van niet
En nog steeds weet ik niet
Wanneer ben je vrij

Jongen
met
lang
haar

2. Vind je het irritant dat sommige
mensen vragen of je een jongen of
een meisje bent?
Antwoord: ja dat vind ik irritant.

Vervolg
Abel is
vriend.
stellen
haar te

5. Ken je nog andere jongens met
lang haar?
Antwoord: jawel een op rugby.

tekst Joah
foto Ashley

Ben ik vrij
Ik mag een heleboel doen
Maar ook niet alles
Wanneer ben je vrij
dat is een lastige vraag
Ik weet er niet zoveel
antwoorden op
Maar iedereen is vrij
Of toch niet iedereen
Ik snap het niet
Ik blijf me afvragen
Wanneer ben je vrij

Selma: Een zwerver.
Esya: Een zwerver want een koning moet steeds reizen en belangrijke gesprekken voeren met
andere koningen en koninginnen.
Moeder van een vriend: Ik denk
dat een koning meer vrijheid
heeft want hij kan naar alle
landen waar hij naartoe wilt.
Hij heeft het geld om dat te doen.
Een zwerver heeft helemaal niks.
Maar hij kan wel vrij zijn in zijn
hoofd. Dus qua gedachte kan hij
wel vrij zijn.

door Anna en Ashley

Scan de QR code om te luisteren. De podcast is ook te beluisteren via alle podcast
apps en op Filosoofje.nl

door Yunus

van pagina 1.
mijn buurjongen en mijn
Ik ga hem een paar vragen
over hoe het is om lang
hebben als jongen.

1.Hoe vind je het om lang haar te
hebben?
Antwoord: Ik vind het mooi, uniek.

3. Ga je het ooit nog korter knippen?
Antwoord: Ligt eraan als mensen mij
er mee gaan pesten. We zien het wel.
4. Waarom heb je lang haar?
Antwoord: Gewoon mooi.

6. Wat vind je lang haar bij vrijheid passen?
Antwoord: ik vind dat jongens ook
gewoon lang, en meisjes kort haar
mogen hebben.

OORLOG/VR(ede)
eens heel veel mensen tegelijk
een virtuele wereld te kunnen
laten beleven. Dat dat allemaal veel makkelijker wordt
met mogelijkheden, dat het
misschien wel net zo makkelijk
wordt als het kijken van een
film of de tv aanzetten.

Wij mochten Nienke Huitenga
interviewen die de installatie
Rozsypne heeft gemaakt samen
met Lisa Weeda en met nog veel
meer mensen natuurlijk. Het
is een VR installatie over een
oude mevrouw Nina die woont
in het dorpje Rozsypne in Oekraïne. De plek waar in 2014 de
MH17 is neergestort. Je kan als
bezoeker een kijkje nemen in het
leven van Nina.
Nienke wilde de installatie
maken om te vertellen over de

door Esmee en Anna

InteVRiew :)
met Nienke

situatie in Rozsypne. Je kan
er ook een boek over schrijven,
maar ze wilde het laten beleven
en daarom leek VR techniek heel
geschikt om je een kleine reis te
kunnen laten maken.
Ze doet wel vaker dingen zoals
dit, nieuwe manieren verzinnen
om verhalen te vertellen en te
laten beleven anders dan alleen
film en tv. Soms met smartphones
bijvoorbeeld. Maar dit was de
eerste keer met VR.
Nienke droomt ervan om ooit nog

We vroegen hoe het was om in
Rozsypne te zijn, maar ze was
daar niet geweest. Ze was wel
in Oekraïne, in verschillende
kleine dorpjes in de buurt van
Kiev om te onderzoeken hoe men
leeft.
We wilden ook weten hoe het nu
met Nina gaat maar het blijkt
dat Nina geen echte vrouw is.
Maar Nienke en Lisa hebben met
verschillende oudere Oekraïense vrouwen daar gesproken
en die antwoorden gecombineerd tot een persoon: Nina.
Hoe het nu met met de "Nina's"
gaat: veel zijn gevlucht maar
andere blijven eigenwijs in
hun huis zitten, want ze zijn
ook heel trots. Bijvoorbeeld

omdat ze de huizen al generaties in hun familie hebben
of omdat ze het zelf hebben
gebouwd.

Ze vertaalden alles zelf in het
Engels. En een vriendin van
hen vertaalde het in het Oekraïens en Russisch.

TEkeNhOEK voOr
VlUCHTeLInGeN

door Sam

Op het centraal station komen dagelijks vluchtelingen aan na een
lange reis van Oekraïne naar hier.
Op het station is alles goed geregeld. er worden appels uitgedeeld

en er zijn bussen die je naar een
verblijf brengen waar je kunt slapen en er is ook een tekenhoek. Er
is een meisje geweest en die heeft
deze mooie tekening achtergelaten.

Ik vroeg of hij de hele dag en nacht
ging slapen. Maar nee want er waren
vliegtuigen en aan sommige vliegtuigen zaten bommen. Dan gingen ze naar
de kelder van een huis van de buren
tot het weer over was.

Als er een oorlog zou zijn dan
zou Nienke ook wel gaan vluchten denkt ze.
Dat deze installatie gaat over
Oekraïens in 2014, toen het
vliegtuig daar is neergestort.
Maar wat veel mensen niet
weten is dat de oorlog die we nu
op tv zien, eigenlijk toen al
begonnen is.

Opa kon niet naar school. En het was
lastig om met zijn vrienden te spelen. Ze waren best bang. Maar het
was ook soms spannend. Ze gingen
naar buiten met hun fietsen als een
vliegtuig was neergeschoten.

Je kan de installatie bekijken
in de Tolhuistuin op 8 mei bij
IT's GOOD TO BE BACK!
Mis het niet!

advertentie

IT’S
GOOD
TO BE
BACK
zondag 8 mei 2022

11:30 - 18:00 uur

Muziek

Anne Soldaat,
Nagasaki Swim, Nana Adjoa,
Public Relations, St. Paul,
Yung Nnelg
Kunst

Caterpillar, Rozsypne
Kolder

GEVAAR GYM,
Houtje-touwtje Tangram,
Stout Konĳn Dwaalspoor,
Vliebanieren

Ik ging met Opa facetimen. Hij kan
heel mooi vertellen over de tweede
wereldsoorlog. Hij was toen ook een
kind. Aan het einde van de oorlog was
hij nog maar 7 dus net zo oud als ik.

KORT INTERVIEW MET SANNE
Op een avond werd Sanne mijn moeder opgeroepen voor haar werk
om vluchtelingen uit oekraïne te
begeleiden naar een paar bussen
van het rode kruis. Met die bussen werden de vluchtelingen naar
de raay gebracht aldus Sanne. En
van de raay gingen ze dan naar een
verblijfplaats.
Ze heeft het ook over die tekenhoek en er was warme thee en koffie. Tolken beantwoorden vragen
van vluchtelingen. Door de thee

konden ze een beetje opwarmen en
dan gingen ze een paar minuten
daarna op de bus naar de raay.
Sanne zegt dat ze op een avond
van vijf tot 1 uur s’ nachts zo’n
tweehonderdvijftig vluchtelingen
een bus gewezen. Vluchtelingen
hadden ook dieren mee zoals katten, honden en zelfs parkieten.
Mensen waren heel moe en kinderen
die laat aankwamen moesten ook een
beetje huilen. Een vraag die mij
is bijgebleven is wat zou ik meenemen als ik moest vluchten.

Opa was ook heel stoer. Hij ging tegen de Duitse soldaten een klap op
hun billen geven. En een keer ging
hij ook op de grond spugen. Toen
rende de soldaat helemaal door de
tuin en de keuken achter hem aan.
Maar er was gelukkig een andere soldaat en die ging hem helpen en die
zei doe maar rustig.
In het dorp van Opa gingen de mensen niet zo vaak vechten gelukkig.
Wel in Amsterdam. En daar hadden de
mensen heel veel honger. En het was
super koud.
Toen de oorlog voorbij was toen kwamen soldaten uit Canada en ze gaven
kauwgom en chocola aan iedereen. En
alle mensen gingen zingen en dansen.
door Nino

BUURT STEUNT OEKRAïNE
In mijn buurt zijn veel vlaggen en posters om de
mensen uit Oekraïne steun te laten zien.
door Mohamed

Gesproken Woord

Op de Schans

Tolhuistuin
Tolweg 3, Amsterdam

Claim je gratis ticket of laat een donatie
achter via www.intothegreatwideopen.nl

tekening Mohammad

VRIJHEID vieren FEEST en ETEN
En je mag weer op kamp en je hoeft
niet meer in je elleboog te hoesten
je mag weer na acht uur op straat
lopen en je mag weer met meer
mensen in je huis.

we hebben Hannah geïnterviewd
die de vrijheidsmaaltijden in
heel Nederland organiseert. ze
hebben gekozen voor maaltijden omdat je door samen te eten
verbinding maakt en als je even
niks te zeggen weet dan kun je
gewoon een hap nemen :-)

Je hebt ook geen homeschool meer.
Je mag knuffelen en naar de bios
of het pretpark.

op 5 mei is er op de pont van de
GVB die helemaal bestickert is
met stikkers van duiven vanwege
bevrijdingsdag. daarop word dan

Geen mondkapjes op en je kan
weer loly’s likken van elkaar
tekst Abel en Joah
illustraties Anna

EindelIjk WeER
LOlYS lIKkEn
VaN eLkAar
door Mohamed
De Ramadan is een heilige maand voor
de moslims, het is de 9de maand van
de islamitische kalender waarbij
moslims 30 dagen vasten geen drinken
en eten van zonsopgang tot zonsondergang. De Ramadan is ook een van de
5 zuilen van de Islam. Na het gebed
(genaamd maghrib) eten we Iftar,
dat is een maaltijd waarbij wij onze
vast verbreken met een dadel. Na de
Ramadan is het suikerfeest we vieren het door allemaal zoete dingen
te eten en familie/vrienden cadeaus
te geven. We hebben ook de Sadaqa we
geven geld of eten aan mensen die het
niet zo goed hebben.
WIE DOET MEE AAN DE RAMADAN?
Ook al is het een van de zuilen van
de islam niet iedereen doet mee bijvoorbeeld: als je ziek bent, medicijnen nodig hebt, zwangere vrouwen
mogen ook niet mee doen en kinderen
zijn niet verplicht

spiegel
keuken
Ontwerper Jasper van der
Berg (Studio Rooie Jas) heeft
een pop-up eethuis voor het
goede doel. Een restaurant
uit een plek waar een ramp
of oorlog is die wordt gespiegeld. De gerechten van
dat restaurant in het getroffen gebied worden precies hetzelfde hier gemaakt.
De opbrengst gaat naar een
hulporganisatie daar.

eten geserveerd. maar die pont
is niet de enige plek waar dat
wordt gedaan. eigenlijk wou de
organisatie die dit organiseert
een tram maar er wordt onderzoek
gedaan naar een rol van trams in
de oorlog dus dit vond de GVB dus
te gevoelig liggen. toen gingen
ze kijken naar andere vervoers
middelen en kwam de organisatie op een pond. dit vond de GVB
goed.
door Sam en Abel

Voor iedereen
wat te doen
(en te eten!)
Er zijn heel veel vrijheidsmaaltijden voor iedereen jong en
oud, arm en rijk. soms zijn ze
ook gratis. de Tolhuistuin organiseert een vrijheidsmaaltijd
voor ouderen in noord en hun
familie en verzorgers. in het
Noorderpark is een jeu de boule

toernooi, daar kan je de vrijheidsbokaal winnen. op de website staan alle locaties en wat
je er kan doen dus scan de code
en zorg dat je erbij bent!

Tot en met 5 mei is Mirror
kitchen op de NDSM werf.
Elke vrijdag maken ze dezelfde soep als het activistische collectief Kukhnia.
Dit zijn kunstenaars uit de
Oekraïense stad Lviv en ze
geven gratis soep aan Oekraïners op de vlucht.
5 mei is er een speciaal
bevrijdingsdiner op de NDSM
met mirror kitchen. Kom ook!
Meer info op:
instagram.com/
mirrorsoupkitchen

door Sam en Abel

VRIJHEIDSBOOT

Ik vind het heel fijn dat corona
weer voorbij is want toen moet je
als je hoest al thuisblijven.

VeEL pLeziER eN
eet smAKelIjk

Elk jaar berijd een kok een
vrijheidssoep. die kan je op
veel plekken eten, of kopen in
een blik. sta je liever zelf in
de keuken dan kun je hem thuis
maken als je de qr code scant
zie je het recept.
Dit jaar is het een marokkaanse soep omdat bevrijdingsdag in
de buurt is van het suikerfeest.
voor de mensen die niet weten
wat het suikerfeest is dat is
als de ramadan ten einde is.dan
vieren ze dus dat ze niet meer
hoeven te vasten.

ACHTERKrANT
door Ashley en Abel

VrijheId vAn
moPpEn tapPeN
Wat is het toppunt van vrijheid? In de gevangenis gaan zingen:
‘En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet!’
-Wel, soldaat, smaakt de soep niet? Jawel, adjudant, maar...
Maar wat, soldaat? Er ligt nogal veel zand in.
Mag ik u erop wijzen, soldaat, dat u niet zo moet klagen. U bent
hier om het vaderland te dienen, denk daaraan.
Ja, zegt de soldaat, maar toch niet om het op te eten!
-Een man vraagt aan zijn kleine buurjongetje:
“Wat doet jouw vader eigenlijk?”
Het jongetje antwoordt: “Die is cellist.”
De man: “Cellist? Ik wist niet dat je vader aan muziek
deed.”
Jongetje: “Dat doet hij ook niet. Maar voor zijn laatste inbraak heeft hij twee jaar cel gekregen.”

WOORDZOEKER DOOR ASHLEY
noordkrant - redactie - noord - gelijk - vrijheidssoep
- artikel - krant - vrijheid - strips - eten - puzzel sudoku - woordzoeker - oorlog

tekening Sam

De NOORDKrANT is een initiatief
van Tolhuistuin en Into the
Great Wide Open.

Artikelen zijn gemaakt door:
- van links naar rechts Joah (9), Abel (9), Yunus (10),
Esmee (10), Anna (9), Sam (10), Nino
(7), Mohamed (11), Mohammad (8) en
Ashley (10)! Begeleid door Rianne
van Duin en Marc Faasse.

