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KINDEREN UIT
NOORD VOEREN
ACTIE IN BEELD
EN WOORD

Een initiatief
van
Tolhuistuin
en Into the
Great Wide Open

Tolhuistuin is Warming Up. Net als de rest van de wereld.
Maar wat betekent dat? Hoe willen we verder? En, wat doet
het met ons? Kom er achter tijdens Warming Up festival
2021 in Tolhuistuin, van 20 t/m 24 oktober. Warming Up
Festival presenteert vijf dagen op rij een spannend programma met kunst, muziek, theater, live podcasts en spoken word. We gaan in gesprek met kunstenaars, politici,
journalisten en activisten. Zie het hart van deze krant
of bekijk het actuele programma op www.wearewarmingup.nl

In deze editie lees je alles over Mijn stem is groen,
de avonturen van Avocadoman, kinderboekentournee in
Noord, hoe maak je sieraden van afvalplastic, kleding
ruilen in de tuin, de week van Berry en Jerry, honden
uit het asiel, een (meestal) vegan mama en veel meer!

WE HEBBEN CARLIJN
GEINTERVIEWD VAN STUDIO KLEINE LETTERTJES.
HAAR BEDRIJF GAAT
IN SAMENWERKING MET
STICHTING TOLHUISTUIN
OP DE MOOIE KINDERBOEKEN TOURNEE. DAT
IS ELKE TWEEDE ZONDAG
VAN DE MAAND VANAF 10
OKTOBER. DAT GAAT OVER
DAT NIET ALLEEN BOEKEN
VAN BEKENDE SCHRIJVERS LEUK ZIJN MAAR
OOK BOEKEN VAN NIET ZO
BEKENDE SCHRIJVERS.

Bijvoorbeeld: Dolfje WeerWolfje is
heel bekend net zoals andere boeken
van Paul van Loon, maar boeken als
EEN MOOIE DAG OM IN EEN BOOM TE KLIMMEN is ook heel leuk maar weer niet zo
populair. Zij willen dus die boeken
ook een kans geven. En dan vraag je je
misschien af: Hoe doen ze dat nou? Laten we het boek Prinses Arabella en de
Keukenprins voor voorbeeld nemen. Daar
gaat schrijver en tekenaar Mylo Freeman het zelf voorlezen. Daarna gaan
de kinderen zelf een bestekkroontje
maken, zodat iedereen dan een keukenpris(es) kan worden. Dan maken ze
ook nog een groenteketting die ze dan
thuis kunnen koken en dan opeten.
Conclusie: Ze lezen voor en acteren
ook. Dus je zit niet alleen te kijken
naar iemand die voorleest.
Lees verder op pagina 7, daar geeft
Carlijn nog wat mooie boekentips!

‘n betere WERELD

ren. Hij is architect, woont in de Van der Pekbuurt met zijn gezin en hun hondje Pekkie.

Tijdens de lockdown kochten meer mensen een
dier. Toen ze weer gingen werken, brachten
ze hen weer terug. Dat is niet zo goed, omdat
ze dan geen baasje hebben. Die mensen hadden
er niet aan gedacht dat je later weer naar
werk kon en geen tijd meer had voor je dier.
Als je een dier koopt, moet je rekening houden
met wat hij\zij nodig heeft: brokjes snoepjes
drinken speeltjes tijd om het uit te laten.
foto Catharina
Gerritsen
Waarom
kun je beter
niet naar een fokker
voor een dier ? Die maakt het niet uit wat
voor dier het is en wat hij nodig heeft maar
om het geld. Als je toch een dier wil, kun je
beter naar het asiel, omdat ze beter voor
het dier zorgen. In het asiel je bijvoorbeeld
katten,honden,cavia's,hamsters,konijnen. Ik
raad mensen dus aan om een dier te kopen van
het asiel. Dus ga naar dierenasiel Oostzaan
in A'dam noord.

Ik heb iemand geïnterviewd die een dier uit
het asiel heeft. En dat is Bas van vlaande-

WAAROM HEB EN WIL JE EEN DIER UIT HET
ASIEL? - De kinderen wilden al heel lang een
hondje. Toen onze poes verhuisde naar oma,
dachten we laten we dan nu een hond nemen. We
hebben heel lang rondgekeken, want we wilden
geen hond van een fokker, we wilden een hondje helpen dat anders in de problemen kwam.
Maar we hebben nu een hondje uit een Grieks
asiel! Helemaal met het vliegtuig hier naartoe gebracht. Het leefde in Griekenland op
straat met zijn broertjes en zusjes. Nadat we
een filmpje hebben gezien, waren we heel blij
dat we dit hondje konden helpen.
WAAROM UIT GRIEKENLAND? - Dat is toeval. Een
collega van Anne had een hondje uit hetzelfde
asiel geadopteerd en die raadde het aan omdat
de hondjes er goed verzorgd worden.
WAT VIND JE BELANGRIJK OM TE WETEN VAN EEN
ASIEL? - Natuurlijk dat het mensen zijn die
hart hebben voor dieren en hun best doen om de
dieren een beter bestaan te geven, in plaats
van dat ze er geld aan willen verdienen.

Hoe werkt het precies? Als je 10 kledingstukken inlevert krijg je 10 muntjes, en dan mag je 10 kledingstukken uitzoeken.
Heb je nog iets te vertellen wat we nog niet hebben
gevraagd? De volgende kledingruil in de tolhuistuin is
op 7 mei. En ik vind dat iedereen bewust na moet denken. Dus goed omgaan met de wereld.

5€ in jaszak
Wij zijn Eliyora en Loumi, en wij hebben Nichon Glerum
geinterviewd. Want op zaterdag 18 september was er
een kleding rui in de tolhuistuin. Nichon was de regisseur van de kleding ruil. Wij waren benieuwd of zij
het bedacht had en wat ze van kinderarbeid vind.
Heb jij deze kleding markt bedacht? Nou, de tolhuistuin heeft mij gevraagd.
Waarom vind je kledingmarkten leuk? Ik vind dat mensen hun kast leger moeten maken en het dan op een plek
moeten brengen. En nieuw is niet goed voor de wereld.
Wat vind je van kinderarbeid? Verschrikkelijk, ik vind
dat kinderen gewoon kind moeten zijn want ze moeten
gewoon kunnen spelen
Is dit ook je echte beroep, zo nee wat is dan je beroep? Mijn beroep is fotograaf, en ik fotografeer veel
op theater.
Vind je het leuk om te organiseren? Ja, ik vind het
heel leuk, en vooral omdat iedereen blij is.
Wat doe je met de kleding die niet word meegenomen?
We geven ze vooral aan goede doelen. De warme kleren
geven we aan de regenboog groep. De spijkerstoffen
worden gegeven aan een kunstenares die er weer nieuwen
kleren van maakt. En de overige kleren geven we aan
mensen met weinig geld.
Wat is het raarste wat er ooit is gebeurt met een kleding stuk? Ik heb een keer 5 euro gevonden in een jaszak. Er er zat een aansteker in een broekzak. En iemand leverde een Hema shirt in met naamkaartje eraan.

Ik - Loumi - vind ook dat je goed moet omgaan met de
natuur. Dus als je een een blikje op straat gooit denk
er dan bij na wat de vervolgen zijn. Want ook al gooi
je een blikje op straat dan kan hij als nog in zee belanden. Weetje: wist je dat er per minuut in Nederland
1 vrachtwagen vol plastic op straat beland, en dan
niet letterlijk een vrachtwagen maar gewoon wij mensen
die dat plastic op straat gooien.

begint bij JEZELF
WAAROM IS GELD VERDIENEN SLECHT?
Als je alleen maar geld wil verdienen, en
niets om de dieren zelf geeft, hoe gezond of
blij een hond is. Dat is slecht.

WAT VIND JE ER ZO MOOI AAN? - Het is een mengseltje, dus eigenlijk een vuilnisbakkenhondje. Die kunnen ook best lelijk zijn. Als je een
Duitse herder kruist met een teckel bijvoorbeeld, dan krijg je een heel raar lang Duits
herdertje met korte pootjes. Pekkie is ook een
mengseltje, maar ze staat mooi fier op haar

HOE VIND JE EEN GOED ASIEL? - In dit geval
kregen we de tip van een collega van Anne.
Je kunt dus een goed asiel vinden doordat je
mensen kent die bij hetzelfde asiel een dier
hebben gevonden. Dan kun je het vertrouwen.
Ik vind het mooi dat je een dier helpt en dat
je dan allemaal blij bent. Het dier en jij zijn
allebei blij!

tekst en fotos Catta

WAT VIND JE BIJZONDER AAN JE DIER? - We hebben ontzettend geboft! Ik moet er niet aan
denken dat dit diertje ongelukkig op straat
had moeten rondzwerven. Pekkie is héél lief,
ze is nog nooit gemeen geweest tegen iemand,
ze is altijd blij om ons te zien, ze knuffelt
ons wakker elke ochtend. Ze is ook slim. Je
hoeft maar één keer iets aan te wijzen en ze
weet het. Wat wel een beetje ingewikkeld is, is
dat ze eigenwijs is. Als je haar loslaat en ze
ziet ergens in de verte een leuk hondje, of een
vogel, dan zoef� dan is ze erachteraan en dan
wil ze niet terugkomen. En ik vind het ook een
mooi hondje, ook al komt ze van de straat.

pootjes, met een eigenwijs koppie met hangoortjes. En dan kijkt ze je heel slim aan, en
ze loopt zo mooi parmantig met je mee. En ze
heeft een mooi wit vachtje met zwarte vlekjes. Wat ook heel fijn is: ik werk vanuit huis,
maar ik moet Pekkie uitlaten anders gaat ze
zo piepen, en daardoor ben ik veel meer tussendoor gaan wandelen. Dat is dus ook goed
voor mij!

Weet je wat hier in Amsterdam Noord vaker
voorkomt dan in de rest van de stad? Zwerfkatten. Er zijn best veel dakloze katten, ook
hier in de Van der Pekbuurt.
Catta: ja want veel mensen kopen het in de
lockdown, maar daarna doen ze hem weg omdat
ze dan geen tijd meer hebben.

GROENE STEM!
Wij zijn Catta en Mika en we gingen Teun (10) en Manon interviewen van MIJN STEM IS GROEN. Onze collega Teun (9) had de
vragen gemaakt maar kon er helaas niet bij zijn dus wij deden
het interview. Het was met whatsapp bellen en dat ging niet
helemaal perfect maar het was wel een leuk gesprek! Op het
warming up gaat Mijn stem is Groen ook workshops geven.
Wat is Mijn Stem Is Groen?
MSIG is een initiatief van een groep ouders die zich wil inzetten voor de toekomst van hun kinderen. Hoe? Door kinderen
mogelijkheden te bieden om hun stem te laten horen. Dat doen
we door het geven van workshops en met ludieke acties waarin
de mening en de stem van kinderen voorop staan.
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Hallo, wij zijn Mees (10) en Dee (10).
Wij zijn beste vriendinnen en echte
hondenfans. Daarom hebben wij een
hondenuitlaatservice opgericht :-)
Heeft u een hond, en een keer geen
zin om hem/haar uit te laten (of geen
tijd) Mail naar meesjetuin@gmail.com
Prijzen:
kwartiertje 50 cent
halfuurtje 1 euro
1 uur
2 euro
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Hoe begonnen jullie met de organisatie?
M: we begonnen met een mars met kinderen want we wilden die
een stem geven.
Zijn jullie er een beetje beroemd mee?
T: nou we kwamen wel op tv bij zapp live en op een internetfilmpje dat is wel 20.000x bekeken (en nu komt hij ook nog in
de NOORDKrANT met een oplage van 30.000! – red.)
Wat voor workshops doen jullie allemaal?
M: bijvoorbeeld hebben we een tiktok dans gedaan op zapp live.
Op warming up festival kun je vlaggen maken bij ‘vlaggen voor
de verandering’. En er is een soort van filmkast waar je mag
zeggen wat je wil zeggen over het klimaat enzo.
Wat is het gekste waar over gedemonstreerd wordt?
M: Het is niet echt gek maar meer goed dat mensen weten dat
co2 echt niet goed is. En ook fijn dat demonstreren kan en mag
in nederland.
Hebben jullie weleens gedemonstreerd?
T: Ja! In den haag twee jaar geleden, tegen co2 en tegen klimaatopwarming. Ze gingen langs het binnenhof en hun tekst die
ze heel hard riepen was: ‘Een twee in de maat, wij willen een
goed klimaat!’
Zijn jullie ergens boos over:
T: niet echt boos maar er moet wel meer aandacht zijn voor co2
en klimaatverandering
NOG EEN PAAR VRAGEN AAN TEUN
Wat vind je van je naam?
het is de koelste naam ever en als je die hebt kan je alles!
Wat doe je in de organisatie?
Ik ben ambassadeur, dat betekent dat je zorgt dat meer mensen
het weten.
En in je vrije tijd?
lezen, stuntskaten, boulderen, bomen klimmen en zijn kat aaien.

JE KUNT MEEDOEN AAN DE WORKSHOP VLAGGEN VOOR VERANDERING
OP ZATERDAG 23 OKTOBER VAN 14:00-16:30 IN DE TOLHUISTUIN!

WEET wat je EET
MEestal
VeGAN
mAMa

Ik ben Teun en dit is het interview met mijn
(meestal) veganistische moeder. WAT IS DAT?

Dat is dat je geen eten eet en producten gebruikt waar een dier een bijdrage aan heeft
geleverd. Ik ben zelf niet 100% veganist.
Ik eet doordeweeks veganistisch en in het
weekend eet ik wel kaas en wat vlees. Ik zou
het erg moeilijk vinden om nooit meer zuivel, eieren en vlees te kunnen eten. Op deze
manier kan ik het wat makkelijker en voor
een langere tijd goed volhouden.

WAAROM BEN JE VEGANIST GEWORDEN?
De vlees- en zuivelindustrie is erg vervuilend voor het milieu. Het kost heel veel
schoon water en het geeft veel CO2 uitstoot.
Ook hebben de dieren vaak niet een heel
prettig leven. Door minder vlees en zuivel te
eten, draag ik daar minder aan bij. Dat kan
op veel manieren. Je kunt ook beginnen met
iets van vlees vervangen door iets vegetarisch. Al doe je dat maar 1 keer per week.
Alles helpt al een klein beetje! En als je het
vaker doet, zul je ook steeds meer lekkere
dingen ontdekken. Het kan ook een beetje een
extra uitdaging geven juist! Iedereen kan
het op zijn manier doen. Voor mij werkt het
heel goed als ik in het weekend wel een lekker eitje eet kan eten, dan hou ik het doordeweeks makkelijker vol om alleen plantaardig te eten.
IS HET MOEILIJK?
In het begin vond ik het heel erg moeilijk!
Ik hou enorm van lekker eten en ik lust echt
alles! Vooral kaas miste ik heel erg. Maar
nu heb ik een aantal recepten en vega dingen
die ik erg lekker vind, dus gaat het een stuk
makkelijker. En er bestaat vegan mayonaise
en vegan chocolade, dat scheelt ook enorm. Ik

hou ook echt van groente en peulvruchten en
vind het leuk om elke keer nieuwe dingen te
proberen en uit te vinden. Voor de rest van
de huisgenoten (man en kinderen) is het best
wel lastig, dus ik kook voor hen wel vaak
iets wat niet helemaal veganistisch is. Ze
mogen zelf kiezen of ze met mij mee willen
doen of niet.

GA JE OOIT WEER STOPPEN?
Ik verwacht eigenlijk dat er in de toekomst
alleen maar meer veganistisch gegeten
wordt. Er zullen nieuwe technieken uitgevonden worden om eten te maken, zodat het
voor meer mensen bereikbaar wordt. Er zal
iets moeten gebeuren om de planeet te behouden. Dan kunnen we niet zo doorgaan als
we nu doen. Al heb ik wel de droom om, als ik
later 85 ben en in het bejaardenhuis zit,
de hele dag slagroomsoezen, ossenworst en
toastjes met brie naar binnen te schuiven.
Dus dat moet ik dan nog maar even bekijken
hoe ik dat ga aanpakken…
ZOU JE WILLEN DAT IEDEREEN VEGANISTISCH
WAS?
Ik zou willen dat iedereen in de wereld toegang heeft tot gezond en gevarieerd voedsel,
wat op een duurzame manier gemaakt is. Dat
zou het doel moeten zijn. Tot die tijd doe ik
zelf wat binnen mijn bereik ligt En eigenlijk zoals ik het nu doe, is het een hele
kleine moeite. Ik denk dat het helemaal niet
erg is om af en toe vlees te eten, maar het is
wel bijzonder om dat te kunnen doen. Er is
een dier voor doodgegaan, dus wees je daar
bewust van en ook een beetje dankbaar. Het
is eigenlijk heel kostbaar, dus zie het als
een traktatie voor af en toe. Als iedereen
een (klein) stapje zet, komen we vanzelf een
stukje vooruit.

door Mika

game
meer!

In onze
brainstorm
zei iemand
dat hij wilde
actie voeren
om meer te
mogen gamen.
Nog beter:
maak je eigen
game. Scan
de QR code en
Abel legt uit
hoe dat moet!

Ben je altijd gezond aan
het eten en rekening te
houden met het klimaat dan
mag je jezelf ook wel een
keer verwennen, bijvoorbeeld met Kaiserschmarnn.
Recept door Max
INGREDIENTEN:
middelgrote eieren
50 g kristalsuiker
100 g tarwebloem
100 ml volle melk
40 g ongezouten roomboter
2 g poedersuiker
100 g kersenjam in pot

1 Splits de eieren. Klop de eidooiers en suiker met een mixer in een
kom licht en romig. Bewaar de eiwitten. Zeef de bloem erboven en klop met
de melk tot een glad beslag. Klop de
eiwitten in een vetvrije kom stijf en
spatel in delen door het beslag.
2 Verhit de boter in 1 koekenpan op
laag vuur en verdeel het beslag over
de pan. Bak 3 min. Snijd de pannenkoeken in vieren en keer de kwarten om
met behulp van een spatel. Verdeel met
de spatel de kwarten in kleinere stukjes. Bak nog 3 min en keer regelmatig.
3 Bestuif de kaiserschmarrn met de
poedersuiker en serveer met de jam.

KInDERBOEKeN
op TOurNeE

door
Abel

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA
Speciaal voor de NOORDKrANT heeft Carlijn van de Kinderboekentournee vier
boeken die met actie voeren te maken
hebben uitgezocht. Hier zijn ze:
(met speciale korte linkjes om makkelijk over te typen)
1. Wereldkinderen: (abelr.tk/wk). Dit
gaat ook wel onder de naam: 50 jonge
mensen die het verschil maakten. Het
is een verhaal over jonge mensen die
een verschil maakten.
2. Mijn jaar in een tent: (abelr.tk/
jit). Gaat over een kind dat geld wilt
op halen voor een goed doel door 1 jaar
in een tent te wonen.
3. Een mooie dag om in een boom te
klimmen: (abelr.tk/dib). Dit gaat over
een boom die gekapt gaat worden. Twee
kinderen klimmen er in en blijven er
dagen in zitten om dat te voorkomen.
4. Eigen baard is goud waard: (abelr.
tk/big). Dit gaat over een houthakker die huisjes van dieren kapt en dan
gaan de dieren in zijn baard wonen.
En hier zijn ook nog wat tips!
1. Deze is een beetje voor de ouders:
Als je zelf na het eten gaat zitten te
lezen zullen je kinderen ook sneller
na het eten zitten te lezen in plaats
van beeldschermen.

door Kasper en Laila

2. Voor iedereen is er wel een boek!
Als je bijvoorbeeld heel erg van voetbal houdt is misschien: Wie is er bang
voor de voetbalzombies: (abelr.tk/
wbv) een goed boek voor jou. Of als je
heel erg van wereld helden houdt kan
je ook: Wereldkinderen: (abelr.tk/wk)
gaan lezen.
KOM JE OOK NAAR DE KINDERBOEKENTOURNEE? ELKE TWEEDE ZONDAG VAN DE
MAAND! BINNENKORT MAKEN ZE MEER BEKEND
OVER DE BEGINTIJDEN EN WELKE BOEKEN
TOT LEVEN WORDEN GEBRACHT.
zie www.tolhuistuin.nl

ACHTERKrANT
Ik (Loumi) liep een keer rondje om mijn huis en ik realiseerde me hoeveel plastic er eigenlijk lag. Bijna overal waar ik keek zag ik plastic. En ik keek naar legen bier en water flesjes, en ik dacht: eigenlijk kan je daar best wel leuke sieraden van maken. Dus zo ben ik op
het idee gekomen om sieraden te maken van plastic afval.
Wat heb je nodig: Plastic afval, vind je op straat / Een schaar / Versiering, zoals kraaltjes en belletjes / Touw, waar je bijvoorbeeld een
ketting van kan maken / Eventueel nog aluminiumfolie.

door
Kasper
en Laila

Mikazoeker
DEMONSTRATIE
DRUKTE
INSPIREREN
KERNWAPENS
MENING
PROTEST

AANSLAG
ACTIEVOEREN
ASIEL
BOOS
BORDJES
CORONA
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Zoek alle woorden
over actievoeren
door Mika Max
en Teun
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Stap 1. Ruim het plastic afval op. Dus pak een vuilniszak en een grijper of handschoenen om het plastic mee op te rapen. Pak al het plastic
wat je tegenkomt op, ook de vieze zakjes met aarde erin. Want het gaat
er niet alleen om dat je het plastic recyclt, maar het gaat er ook om
dat de natuur schoner wordt.
Stap 2. Soorteer het plastic: doe het plastic wat je gaat gebruiken
apart met het plastic wat je gaat weggooien.
Stap 3. Gooi het plastic wat je niet gaat gebruiken weg. En wat je wel
gaat gebruiken moet je goed wassen.
Stap 4. We gaan beginnen met een armbandje. Als het plastic goed
gewassen en afgedroogd is kunnen we beginnen met de sieraden maken:
Zorg dat je een legen chipzak hebt of iets waar je een armbandje van
kan maken. Knip (dus in mijn geval de chipzak) in stroken, zo lang dat
de strook om je arm past. Nu kan je er kraaltjes, belletjes en alles wat
je maar leuk vind op doen. Je kan hem ook versieren met de lipjes van
een bierblikje. Als je vind dat jou armbandje goed is knoop je de uiteindes aan elkaar. En klaar is je armbandje!
Stap 5. We gaan nu een ketting maken. Je kan hem op twee manieren
maken, 1 is hetzelfde als de armband, maar dan iets groter zodat hij
om je nek past. 2 gaat als volgt: haal 2 de zelfde lipjes van een bierblikje af. Leg ze schuin over elkaar zodat je de vorm van een hartje
hebt ( je mag ook een andere vorm maken). Wikkel aluminiumfolie om de
vorm( in mijn geval het hart), genoeg folie zodat de lipjes niet kunnen
verschuiven. Maar wikkel het aluminium folie er wel strak omheen
zodat je de vorm nog duidelijk kan zien. In zo’n lipje zitten 2 gaten,
dus schat in waar die gaten ongeveer zitten en prik daar voorzichtig
een gaatje in, dat kan met het puntje van je schaar maar ook met een
sate prikker. Pak dan het touw en steek dat door het gaatje. Knoop de
uiteindes aan elkaar vast, en klaar is je ketting!
Je zou ook nog ringen, oorbellen of anderen dingen van plastic kunnen maken! En dan is het nu tijd voor een mop: zegt Jaap tegen Jantje:
ik ben ik de plastic soep gevallen! Zegt Jantje was het lekker?

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

Artikelen zijn gemaakt door:
Eliyora (9), Mika (10), Loumi (10),
Max (10), Teun (9), Catta (8),
Mees (11), Abel (11), Kasper (11), en
Laila (11)! Begeleid door Rianne
van Duin en Marc Faasse.

