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Colofon

Er hebben ontzettend veel mensen meegewerkt aan
dit magazine. We willen iedereen bedanken voor de
mooie woorden, inspirerende verhalen, grappige
anekdotes en bijzondere herinneringen.

Artikelen
Dion, Hugo, Wies, Isra, Evelien, Debbie, Naoual,
Matthijs, Fen en Eva.

Lay-out:
Evelien en Eva

Alle kinderen van de Kinderpersclub:
Winta, Finhas, Raviena, Razina, Merwe, Mohammed A.,
Maryam, Ecrin, Fithi, Zakaria, Mouad, Omar, Adaya,
Obayd, Sumaya, Yassmin, Luciene, Bobsond en Ciara.
Jullie hebben zo hard gewerkt! Het was een hele klus:
het opstellen van goede vragen, interviewen en het
uitwerken van de teksten. Jullie zijn ontzettend
beleefd en geduldig geweest. Complimenten hiervoor!

Alle andere kinderen die hebben meegewerkt:
Zakaria, Amina, Soulaiman, Kusai, Nouh, Hafsa, Mahir,
Maryam e. A., Hawanatu, Alissia, Mira, Sahil, Lamees,
Maryam H., Senna, Fatima, Meriem, Noor, Liyah,, Troy,
Maroua, Safae, Dalma, Yamur, Aden, Ayoub, Amin,
Liyam, Yassir, Yazid, Abdurahman en Kagan.

Ouders die hebben meegewerkt aan dit magazine:
Moeders Samira, Nabila en Souliya.

Oud-leden die hebben meegewerkt:
Mohammed, Sudenaz, Yamina, Bilal, Farah,
Mohammed Amine, Kasmia en Jennifer. Ontzettend
bedankt voor het delen van jullie verhalen en
herinneringen.

Beeldmateriaal
We hebben veel foto’s in de magazine verwerkt, die in
de loop der jaren zijn gemaakt. De makers van de
foto’s zijn niet altijd bij naam bekend. Bij deze onze
grote dank aan alle fotografen, voor de prachtige foto’s
die 25 jaar Kipa laten zien. In het bijzonder bedankt:
Johannes Odé en Joop Bastinck, die al jaren Kipa en
Rotterdam Noord op de foto zetten.

Speciaal bedankje
Alle oud-medewerkers bedankt voor hun bijdrage aan
dit magazine: Sabine, Esther, Lotte, Esle en Andrew.

Extra speciaal bedankje
Wij willen graag het Laurensfonds bedanken voor hun
financiële bijdrage, waardoor het maken van het Kipa
magazine mogelijk is gemaakt.
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Het is een lange periode: 25 jaar. Al die jaren

hebben ongelofelijk veel kinderen en ouders een

fijne en stimulerende plek gevonden bij het

Kinderparadijs. Een plek waar het ontdekken van

passies en talenten altijd voorop heeft gestaan.

Kipa kent als geen ander de waarde van talent en

de kracht die talentontwikkeling teweeg kan

brengen. Het heeft zoveel waarde als iemand goed

weet waar zijn/haar passies liggen en vervolgens

de mogelijkheden heeft om hierin een

verdiepingsslag te slaan. Het ontdekken en

versterken van talenten is voor alle kinderen (en

ouders) belangrijk, omdat dit allerlei positieve

effecten heeft voor hun ontwikkeling en vooral

voor hoe gelukkig zij zich voelen. Kipa zet 100% in

op het genereren van een bijzondere kracht, die zij

‘Maakkracht’ noemt. Dit betekent simpel gezegd

dat je altijd meer kunt dan je denkt en dat je altijd in

jezelf en je kracht blijft geloven: “Ik kan het!”

Naast talentontwikkeling heeft het Kinderparadijs

altijd vol ingezet op het creëren van een veilig

tweede thuis voor alle leden. Het is ontzettend fijn

als je na schooltijd een gezellige, warme en veilige

plek hebt, waar je altijd welkom bent. Hele

gezinnen en families zijn lid geweest van het

Kinderparadijs gedurende deze 25 jaar. Er zijn

mensen die zelf hebben gespeeld bij Kipa (of bij de

voorganger Speeltuin Tochtstraat) en nu hun
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Ontdek je talent, maak je wereld

eigen kinderen laten spelen bij het Kinderparadijs.

Maar er zijn ook tieners en twintigers die Kipa als

tweede thuis beschouwden en zich nu in zetten

voor de organisatie. Zij ondersteunen bijvoorbeeld

tijdens feesten en evenementen. Eén ding is zeker:

eens een paradijzenaar, altijd een paradijzenaar!

Vol trots presenteren wij jullie dit Kipa-magazine.

We laten in tekst en in beeld 25 jaar Kinderparadijs

Meidoorn voorbij komen. Dit is natuurlijk een

onmogelijke opgave, maar we zijn een heel eind

gekomen. We wensen alle kinderen, ouders,

buurtbewoners, netwerkpartners, (oud) collega’s,

(oud) leden, ambtenaren en andere betrokkenen

heel veel kijk- en leesplezier toe.
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1997
OPRICHTING STICHTING 
KINDERPARADIJS MEIDOORN  
+ GROTE VERBOUWING IN HET PAND.

Tijdlijn 25 jaar Kinderparadijs

2006
ROBIN GOOD BOUWT 
HET PODIUM IN DE 
AVONTURENTUIN.

2012
DE NIEUWE SPEELTUIN KRIJGT EEN 
OPFRISBEURT TIJDENS NL-DOET.

2008
DE NIEUWE SPEELTUIN WORDT 
GEBOUWD VAN OUDE WIND-
MOLENWIEKEN. DEZE WOR-
DEN OVER DE HUIZEN HEEN 
GETILD. 

2014
KIPA KRIJGT EEN NIEUW LOGO.

2008
SPEELTUIN WIKADO WORDT 
GEOPEND. HIERBIJ ZIJN MEER 
DAN 200 KINDEREN AANWEZIG.

2013
HET HOUTWERK EN DE MUREN 
KRIJGEN EEN MAKE-OVER.

2001
DE GROENE, GELE EN RODE 
KAARTEN WORDEN INGEVOERD.

2015
TOENMALIG WETHOUDER 
HUGO DE JONGE BRENGT 
EEN BEZOEKJE AAN KIPA.

2000
DE GROTE GELE HOND 
WORDT ONTHULD IN 
DE AVONTURENTUIN.

2009
WE VIEREN GROOT FEEST 
MET MEER DAN 100 
KINDEREN EN OUDEREN OP 
EEN BOOT. HET FEEST 
HEETTE: ‘TROSSEN LOS’!

2022
KINDERPARADIJS MEIDOORN 
BESTAAT 25 JAAR!

2016
KIPA ORGANISEERT 
FEESTIVAL OP HET 
NOORDPLEIN

2018
HANGMATDAG OP KIPA

2020
CORONAJAAR…. 
AFSTAND HOUDEN EN 
LEUKE-DINGEN-DOE-
DAG ONLINE VIEREN 



GESCHIEDENIS

Kinderparadijs Meidoorn is een kwart eeuw (!) geleden opgericht.

Hoewel dat al een hele lange tijd is, gebeurden er al veel langer

allerlei dingen op het terrein van Kipa. We beginnen met een aantal

stellingen: 1. Op het terrein van Kipa was lang geleden een kerkhof,

2. Er was ooit een kleuterschool in het gebouw van Kipa, 3. Vroeger

was hier een gemeentelijke opslagplaats, 4. Er liep ooit een oude

tolvrijelooproute naar de binnenstad dwars over het terrein. Welke

stellingen zijn volgens jou waar en welke zijn niet waar?

Het antwoord is als volgt…..

Alle stellingen zijn waar! Heel lang geleden was er hier in Noord een

begraafplaats ongeveer op de plek waar het Kinderparadijs nu is.

Daarna liep hier een geldelozepad. Zo werd een pad genoemd,

waarop je liep om binnen de stadsmuren te komen, in dit geval de

stadsmuren van Rotterdam. Vroeger diende je tol (geld) te betalen

om in de stad te komen. Dit deed je bij een tolpoort. Via het geldeloze

pad hoefde je deze tol niet te betalen. Voor veel mensen een

goedkope manier om toch in de binnenstad te komen. Een

herinnering aan het pad, is het bord wat je in de speeltuin aan de

schutting ziet hangen. Op de oude stadtekening van twee eeuwen

geleden, zie je het pad lopen waar het Kinderparadijs nu is.

In 1918 werd het pand gebouwd. Het was eerst een ‘bewaarschool’,

een soort voorloper van de kleuterschool. Daarna was hier een

gemeentepoort, die werd gebruikt als opslagplaats. Er werd hier

van alles opgeslagen. Helaas ook dingen die niet zo gezond zijn voor

mensen. Daarom was de grond flink vervuild. Toen er nieuwe dingen

gebouwd werden, moest de grond maar liefst 1.5 meter

rondom het hoofdgebouw worden

afgegraven. De zware metalen,

chemicaliën en ander afval zijn

allemaal verwijderd. De grond voor

de moestuin moest 2.5 meter

worden afgegraven.

Toen de gemeentepoort weg was,
kwam er een kleuterschool in het
pand. Er was ook een gymlokaal.
Daar werd later het atelier van
gemaakt. Als je goed kijkt naar de
foto van de gymzaal, dan zie je de
tegels die nu nog in het atelier te zien
zijn.
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Op 6 juni 1973 werd Speelplaats Tochtstraat opgericht. Vanaf dat
moment was er een speeltuin te vinden op het terrein. Het pand naast
de witte poort hoorde ook bij de speeltuin. Veel ouders die hier vroeger
hebben gespeeld, noemen de speeltuin Opa Dick. Dit komt omdat de
oude speeltuin werd beheerd door een man die zo heette. Het pand
werd gekraakt door kunstenaars en daarna gebruikt voor allerlei
sociale samenkomsten. Bijvoorbeeld door moeders om af en toe
gezellig een middagje door te brengen. Kunststudenten gaven ook wel
eens een workshop aan kinderen. Dat vonden zij zo leuk om te doen,
dat zij keken naar mogelijkheden om het lesgeven uit te breiden. Het
bleek best pittig om kunstlessen te geven aan kinderen, dus vroegen
zij pedagogen om te ondersteunen. Zo werd Stichting Kinderparadijs
geboren.

In 1997 werd Kinderparadijs Meidoorn opgericht door Johannes
Marinus Maria van der Velden. Het doel van de stichting werd
omschreven als: Het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van
activiteiten en het verwerven, inrichten en beheren van
accommodaties ten behoeve van de recreatieve, educatieve en
kunstzinnige vorming van jeugd woonachtig in het Oude Noorden.

Het pand en de speeltuin kregen in 1997 een grondige make-over
onder leiding van meester Ed. In dit jaar ging voor de eerste keer een
zomerproject van start. Sindsdien wordt dit iedere zomer gedaan met
een ander boek als thema. Soms krijgen ouders hun kinderen lastig
mee op vakantie, omdat zij liever aan de zomerprojecten willen
deelnemen. Hiernaast zie je een foto van een zelfgebouwde piramide
tijdens het zomerproject ‘Egypte’. De traditie van het zomerproject
wordt tot de dag vandaag nog gehandhaafd.

De speeltuin zag er toen anders uit. De ouders van de kinderen die hier
nu komen, kunnen het zich nog wel herinneren, maar om ze een beetje
te helpen, staat bovenaan de pagina een QR-code. Wanneer je de code
scant, zie je een filmpje van de oude speeltuin. De nieuwe speeltuin is
ontworpen door 2012Arichtecten (nu: Superuse Studios) en kreeg de
naam Wikado. De naam is niet zomaar gekozen. We hebben de
windmolenwieken cadeau gehad en kregen dus een WIEK CADEAU
(Wikado). Ook is de naam een verwijzing naar het spel Mikado waarbij
allerlei stokje over elkaar heen liggen, net als de wieken in de
speeltuin. Andere hergebruikte spullen zijn twee F-16 cockpits, een
wasmachineraampje en hergebruikte sportschoenen voor de groene
veldjes in de pannakooi en onder de schommels.

De glijbanen en ook de tegels van de oude speeltuin zijn hergebruikt
voor de nieuwe speeltuin. Aangezien deze speeltuin als een soort
kunstwerk wordt gezien en voor een groot deel van gerecyclede
materialen is gemaakt, komen mensen van heinde en verre een kijkje
nemen. We hopen trendsetter te zijn en dat meer organisaties
windmolenwieken en andere materialen zullen gebruiken om dingen
van te bouwen.
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Op één van de torens in de speeltuin staat een glazen
koepel van gerecycled materiaal. Wat was deze koepel
voordat hij in de speeltuin terecht kwam?
A) De ramen van een hoge flat in Rotterdam
B) Twee cockpits van F-16 vliegtuigen
C) Onderdeel van een attractie in de Efteling
D) Het was onderdeel van een machine in een fabriek
E) De ramen van de boot van prinses Beatrix

In de Avonturentuin staat een groot geel beeld dat de
kinderen hebben ontworpen. Welk dier is dit?
A) Hond
B) Leeuw
C) Geit
D) Kat
E) Paard



Welke van de onderstaande clubs is ooit een club
geweest bij Kipa?
A) Mengelmoezen
B) Ren je rot
C) Babbelclub
D) Geheime club
E) Zingen en zagen

Welk van de volgende boeken is ooit als thema
gebruikt tijdens een Zomerproject?
A) Doornroosje
B) Circus Grote Meneer
C) Kruistocht in spijkerbroek
D) Rupsje Nooitgenoeg
E) Het boek van de maan en de zon

Hoe heet de club waarbij kinderen leuke dingen konden
doen met verschillende opa’s en oma’s uit Noord?
A) Oud & nieuw
B) Club Humanitas
C) Junior/senior
D) De goede club
E) Ukelele club

Het Kinderparadijs heeft heel lang een winkeltje gehad.
Wat kon je hier niet kopen?
A) Appel uit de appelschiller, met of zonder kaneel
B) Peer uit de peerschiller, met of zonder kaneel
C) Ontbijtkoek met of zonder boter
D) Zonnepitten
E) Maïs

Wat is de lievelingsband van meester Ed?
A) The Beatles
B) Led Zeppelin
C) Roxy Music
D) Creedence Clearwater Revival
E) The Rolling Stones

Hoe heet het lokaal waar Kokkies plaatsvindt?
A) De Beheerdersruimte
B) Verzamelruimte
C) Kokkieslokaal
D) De Hutspot
E) Het Atelier

5
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Retteketet, vraag het aan meester ED

Iedereen kent hem wel: meester Ed. Hij werkt alweer 29 jaar op het
Kinderparadijs en heeft vele kinderen zien komen en gaan. De kinderen
van de Kinderpersclub vroegen hem het Rolling Stones shirt van het lijf.

Hoe lang werkt u hier in het Kinderparadijs?

Veel te lang en precies op 1 april 1993. Geen grap. Dat is 29 jaar geleden.

Wat voor werk doet en deed u binnen het Kinderparadijs?

Vroeger werkten er twee mensen van buurt- en speeltuinwerk in de
speeltuin. Die mensen ondersteunde ik een beetje. Toen zaten we in de
ruimte waar nu de Chillkids zit – dus het pand aan de overkant. We deden
heel veel buitenactiviteiten, zoals tennissen, voetballen en in de zandbak
worstelen. Nu doe ik eigenlijk meer administratieve werkzaamheden en
onderhoud.

Hoe zag het Kinderparadijs er 25 jaar geleden uit?

Heel anders, er stonden veel toestellen. Het stond vol met houten
speeltoestellen, zoals een klimrek, zandbak, draaimolen, een krokodil en
heel veel zand.

Wat is een groot verschil tussen het Kinderparadijs vroeger en

nu?

Vroeger heette het nog geen Kinderparadijs, maar Speeltuin Tochtstraat.
Het grote verschil was dat we toen maar met drie medewerkers per dag
waren. Ik vond dat er toen meer respect naar de medewerkers toe was.

“ éé
”

Waarom bent u eigenlijk bij het Kinderparadijs gaan werken?

In de jaren ‘80 heb ik in de horeca gewerkt in een café. Toen zij failliet
gingen, moest ik ander werk zoeken. Toen was er het buurt-en-
speeltuinwerk, die alle speeltuinen beheerden. Via hen ben ik erin gerold.

Waarom vindt u het leuk om in het Kinderparadijs te werken?

Ik vind het nog steeds een uitdaging om met kinderen te werken. Ik vind
het een uitdaging om met allerlei kinderen te werken, hen te bereiken en
in de goede richting te sturen.

Wat is uw leukste herinnering aan het Kinderparadijs (tot nu toe)?

Mag ik er 1000 opnoemen? Eigenlijk de uitdaging dat je kinderen bereikt. Als je
soms 80 kinderen hebt en er eentje raakt, dat raakt mij het meest. Daar krijg ik
energie van.

Wat is de betekenis van uw T-shirt met een tong erop die u vaak aan

heeft?

Nou die heb ik dagelijks aan, zeg 5 dagen in de week. Het is het logo van een
muziekband ‘The Rolling Stones’. Dat is mijn lievelingsband. Muziek is één van
mijn hobby’s, net als wandelen en fotografie. Werken is ook mijn hobby.

Waarom zit u altijd achter de computer en niet buiten met de

kinderen?

Mijn taken zijn een beetje veranderd. Ik heb binnen andere taken.
Ik ben een tijdje ziek geweest. Af en toe laat ik mijn neus buiten zien,
maar in mindere mate. Vind je het leuk als ik buiten ben?
Ja, omdat u grappig bent!

Ik ben niet grappig, ik ben gewoon gek.

“
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Spelletjes en raadsels

Zoek de 6 verschillen.

De kinderen hebben een hoop breinbrekende raadsels
voor jullie bedacht. Denk goed na en wie weet kom je
op het juiste antwoord. De oplossingen staan achterin
het magazine.

Het is groen en het plakt een de muur?.................................

Een moeder heeft 6 appels en 5 kinderen. Hoe kan ze
eerlijk alle appels verdelen?....................................................

Het woord Mooi schrijf je met de letter M, maar soms
met de letter S. Hoe kan dit?.....................................................

Het is groen en heeft een gewei?............................................

Wat gebeurt er als een kers uit de boom valt?
...........................................................................................................

Een haan legt een wit en een bruin ei, hoe zullen de
kuikens eruit zien? …………………………………………………………………….

In het sprookje Sneeuwwitje doen zeven
dwergen mee. Hieronder zie je er maar zes.
Vind jij de zevende dwerg?

Als je hieronder 2 lucifers mag
verplaatsen, wat is dat het
hoogste getal dat je kunt maken?

H
ie

rn
a

a
s

t
zie

je
e

e
n

s
tu

k
je

v
a

n
e

e
n

fo
to

u
it

d
e

s
p

e
e

ltu
in

.
W

a
t

s
ta

a
t

e
r

o
p

d
e

fo
to

?

“

”

7



G
R

O
E

N
T

E
 &

 F
R

U
IT

 U
IT

 E
IG

E
N

 T
U

IN
Moestuin zoekplaat
Rara welke groenten en fruit groeien er in de moestuin van het
Kinderparadijs? Het zijn er 10. Het antwoord vind je achterin het
magazine. Succes!
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Fijnproevers zijn al jaren welkom bij Kokkies om hun
kookkunsten te ontwikkelen. Niet alleen leren ze
hoe ze eten moeten bereiden, maar ook waar het
vandaan komt. In de Avonturentuin groeien groente,
fruit en allerlei kruiden die de kinderen kunnen
plukken en gebruiken in de gerechten. Als ze hard
hebben gewerkt om een lekkere gezonde maaltijd te
maken, worden ze ook nieuwsgierig om deze te
proeven. Is pompoen echt zo lekker als de juf zegt?

Kokkies is een naschoolse activiteit die om meer draait dan alleen maar
koken en eten. Kinderen leren ontzettend veel tijdens de lessen. Ze leren
onder andere begrijpend lezen, volgordelijk werken, samenwerken, hun
smaakgevoel vergroten en hoe je hygiënisch kunt werken. Vooral
taalvaardigheid wordt gestimuleerd, doordat nieuwe woorden gelezen
worden en meteen moeten worden gebruikt door de kinderen. Als je niet
weet wat een garde is, maar je moet hem wel gebruiken, dan leer je super
snel wat het woord betekent. Met elkaar koken en samen alles
opsmikkelen is echt feestje. En als de laatste les alle kokkies hun ouders
laten mee proeven, is het feest helemaal compleet.

Het afgelopen jaar zijn de kokende kinderen druk bezig geweest met het
maken van hun eigen kookboeken, zo heeft het Kinderparadijs een
kookboek samengesteld met alle lekkere recepten van de Kipa-
Paradijzenaars. De overheerlijke Mac & Cheese van juf Collina, de
Griekse Hortosouppa van juf Wies en slot de lekkere bami van Kipa-lid
Donovan en zijn oma. Als je nou de bami van Donovan en zijn oma thuis
wilt maken, lees dan het recept op de volgende pagina.

We hebben dit jaar niet alleen een kookboek gemaakt, maar ook gekookt
met kleur. De hele regenboog kwam voorbij. Met de kleurrijke gerechten
van Joke Boon uit het kookboek: ”Koken met kleur!” zijn de kinderen aan
de slag gegaan met alle kleuren en hebben zij van alles geleerd over de
verschillende voedingsstoffen die de gekleurde groenten bevatten.

9



Het recept van Kipa-lid Donovan en zijn oma:
Surinaamse vegetarische bami

Ingrediënten:
- 1 pak spaghetti (of mie)
- 3 tomaten
- 3 uien
- 1 stukje gember
- 1 teentje knoflook
- olie
- soja saus
- ketjap
- trassie
- tomatenpuree
- laurierblad

Bereidingswijze:
1. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking.
2. Snijd ondertussen de ui fijn. Pel de knoflook en gember en snijd ze in kleine stukjes.

Fruit vervolgens de ui, gember en knoflook in een wok.
3. Voeg de tomaten, sjalot en laurierblad toe aan de wok.
4. Voeg een half glas water toe en vervolgens de trassie. Laat het 4 minuten koken.
5. Voeg nu de spaghetti toe, met de ketjap en sojasaus. Goed roeren en klaar!

EET SMAKELIJK!

10
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Als je de medewerkers van het Kinderparadijs vraagt naar allerlei
bijzonderheden over hun tijd bij het Kinderparadijs en over de
organisatie zelf, dan komt er een hoop naar boven. Hieronder een
greep uit de meest bijzondere wist-je-datjes

Wist je dat…
Meester Hugo al meer dan 18 jaar bij het Kinderparadijs werkt?

Wist je dat…
De stenen uit de oude speeltuin zijn gebruikt om het pad te maken, wat van de witte poort 
naar de vlonder loopt? De stenen zijn niet plat gelegd, maar ze zijn rechtop tegen elkaar aan 
gezet. Dat zie je niet zo vaak. 

Wist je dat…
We ooit met meer dan 50 kinderen naar de Efteling zijn geweest naar 
aanleiding van een groot sprookjesproject vanuit Project Tweede Thuis?

Over Project Tweede Thuis gesproken.
Wist je dat…
Het Kinderparadijs vanuit Tweede Thuis ook de Noord4daagse voor kinderen organiseerde? Hier 
deden meer dan 13 scholen aan mee en er liepen meer dan 1000 kinderen mee. 

Wist je dat…
Er vroeger twee clubs waren speciaal voor oudere jongens en 
meiden? De clubs heetten Megaboys en Megagirls. We gingen 
onder andere op pad om de stad te ontdekken en leerden over 
middelbare scholen in Rotterdam.

Wist je dat…
Er vroeger een pandje in de Hofbogen was, waar Kipa een KinderKunstClub had? Kinderen konden hier 
twee keer in de week meedoen met de kunstactiviteiten.  

Wist je dat…
Er per jaar meer dan 2.000 ouderbezoeken 
worden geteld in het Kinderparadijs? 

Wist je dat…
Er in Terneuzen nog een speeltuin staat die is gemaakt van 
oude windmolenwieken? Deze speeltuin is ontworpen door 
dezelfde architecten die speeltuin Wikado hebben 
ontworpen.

Wist je dat…
Er ooit een pompoen in de Avonturentuin is 
geoogst van meer dan 90 kilo? We hebben de 
pompoen in stukken gezaagd en meegegeven 
aan alle kinderen. We hebben ook samen soep 
gemaakt. Er staat een foto in dit magazine. 
Zoek hem maar eens op.

Wist je dat…
We lang geleden tijdens een 
zomerproject brandnetelsoep hebben 
gemaakt met brandnetels uit eigen 
tuin? Jammie!
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Oud-leden aan het 

woord
In de afgelopen 25 jaar zijn ontzettend veel kinderen lid geweest van het Kinderparadijs.

Met acht oud-leden blikken we terug op hun Kinderparadijstijd. We zijn benieuwd naar

hun ervaringen en herinneringen. We vroegen hen onder andere naar hun mooiste

herinneringen, maar ook wat ze geleerd hebben bij het Kinderparadijs. Er kwamen

prachtige dingen naar voren.

Farah (20 jaar)

Samen met Farah halen we herinneringen op; “Het

eerste wat in me opkomt als je vraagt naar mijn

Kinderparadijstijd is de liefde die ik kreeg.” Farah

vertelt dat zij zich “beschermd, geliefd en gezien”

voelde binnen het Kinderparadijs. Ze vindt dat ze veel

heeft geleerd van het contact met de medewerkers

en de stagiaires. Een voorbeeld hiervan is “binden

met mensen en vertrouwen geven aan iemand.”

Farah denkt dat ze hier zowel op sociaal vlak als op

het vlak van kennis en kunde dingen heeft geleerd op

Kipa. Vooral op creatief gebied werden kansen

geboden en heeft ze zich ontwikkeld. Ze zegt: “Het is

niet dat ik thuis potloden en papier had. Creatief

bezig zijn op het Kinderparadijs was echt belangrijk,

hier had je spullen en mocht veel.” Waarom vindt zij

creatieve ontwikkeling zo belangrijk? Volgens haar

kan het deuren openen. “Je leert hier iets waarvan

kinderen niet wisten dat het bestond of dat ze het

konden.” Ze noemt de dingen die zij heeft geleerd op

het Kinderparadijs “de kern van je vaardigheden”.

Farah komt nog regelmatig langs om even een

praatje te maken en te kijken of zij ergens bij kan

helpen. “Iets betekenen voor een ander is heel

simpel en iedereen kan het. Dat is ook wat ik hier heb

geleerd.”

“

”
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Mohammed Amine (19 jaar)

Mohammed Amine heeft heel wat uurtjes gespen-

deerd binnen de poorten van het Kinderparadijs:

“Mijn jeugd is echt het Kinderparadijs. Ik werd hier

gezien en ik voelde me echt gehoord.” Het

Kinderparadijs heeft volgens hem een positieve

invloed op kinderen. “Ik heb de kans gekregen om

hier te komen. Als ik hier niet was geweest was ik

veel makkelijker beïnvloedbaar door mensen die op

mij een negatieve invloed wilden hebben.” Hij vond

zichzelf geen kind van de straat, hoewel hij ook

weleens op straat speelde. “Ik was een kind van het

Kinderparadijs!” Mohammed Amine benoemt dat hij

zich nooit heeft laten verleiden tot stoer gedrag of

verkeerde keuzes heeft gemaakt om erbij te horen.

“Ik heb door het Kinderparadijs een sterkere mening

over wat goed en fout is. Ik kan kiezen voor

rechtvaardigheid en niet voor onrecht.” Hij vindt het

beloningssysteem met de kaarten een goede

methode om kinderen te helpen leren wat goed en

fout is. “Je wilt gewoon echt geen rode kaart, want

twee dagen niet komen is niet leuk. Door de groene

kaarten houdt het Kinderparadijs het positief.”

Kasmia (22 jaar)

Ook Kasmia spreekt mooie woorden over haar tijd bij

het Kinderparadijs. Ze zegt: “Ik heb hier zulke mooie

tijden beleefd. Het was erg fijn dat ik het

Kinderparadijs in mijn leven had.” Wat waren de drie

belangrijkste redenen voor Kasmia om naar het

Kinderparadijs te komen? “Ik kwam hier voor

afleiding - als het thuis niet goed ging bijvoorbeeld -

ik kon mijn talenten uitbreiden en ermee bezig zijn.

En ik kon leren omgaan met anderen.” Over het

laatste zegt Kasmia dat je dit ook meeneemt als je

ouder wordt, dat je dingen leert die je kunt inzetten

wanneer je het Kinderparadijs verlaat. Kipa is

volgens Kasmia altijd een plek geweest om te

ontsnappen aan de invloeden van de straat. Ze

vertelt dat hier altijd mogelijkheden zijn om iets te

doen. “Ik heb het Kinderparadijs ervaren als een

plek waar je het leuk had en nuttige dingen kon leren

voor later.” Ze geeft aan dat zij al jong heeft geleerd

wat zij goed kan en leuk vindt om te doen, doordat zij

bij het Kinderparadijs de kans kreeg om dit uit te

proberen. “Kinderen die veel op straat zijn, pakken

die kans niet. Op straat is niks te doen en is

negatieve invloed.” Kasmia vertelt dat het

Kinderparadijs nodig is in Noord om ervoor te

zorgen dat kinderen positieve dingen leren en weten

wat hun talenten zijn.

Bilal (15 jaar)

Momenteel zit Bilal op de Horecavakschool. Een

school die hij zonder het Kinderparadijs niet had

gevonden. Tijdens een naschoolse activiteit ging hij

met een groep kinderen op bezoek bij de school.

Bilal wist meteen dat het iets voor hem was. Zijn

liefde voor koken had hij tijdens Kokkies al ontdekt.

“Samen koken en leren hoe je dingen snijdt en hoe je

bepaalde dingen kookt, heb ik tijdens Kokkies

geleerd. Ik vond dit echt heel leuk om te doen.

Zonder het Kinderparadijs had ik nooit mijn

middelbare school ontdekt. Doordat we met de club

erheen zijn gegaan, wist ik dat het bestond en dat

het iets voor mij is.” Bilal heeft mooie herinneringen

aan het Kinderparadijs. Hij geeft aan dat vooral

Halloween en Kokkies hem het meeste zijn

bijgebleven. Als hij een paar concrete herinneringen

moet noemen die hij nooit zal vergeten, zegt hij:

“Sowieso Halloween een Kokkies. Maar wat ik echt

leuk vond was een uitstapje naar het bos en in een

boot.” Bilal is zich bewust van het feit dat hij op

meerdere plekken is geweest met het

Kinderparadijs, waar hij anders niet naar toe zou

zijn geweest.

“

”

“

”

“
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Sudenaz (15 jaar)

Sudanez vertelt dat ze vooral op sociaal vlak is

gegroeid en dat het Kinderparadijs hiervoor een

oefenruimte is geweest. Door bij het Kinderparadijs

te spelen en te praten met andere kinderen, leerde

ze plezier te hebben en besefte ze zich dat ze er mag

zijn en dat andere kinderen niets tegen haar hebben.

“Ik sta nu sterker in mijn schoenen. Ik merk elk jaar

wanneer ik op school terugkom, dat ik me meer open

voel qua gedrag en dat ik weet hoe ik met negatieve

gedachten om kan gaan, daarmee heeft het

Kinderparadijs geholpen.” Verder geeft Sudanez aan

dat ze Kokkies een leerzaam clubje vond: “Bij

Kokkies leerde ik niet per se alleen koken. Iedereen

had wel iets bij te dragen, je leerde ook van elkaar.”

Mohammed (31 jaar)

Inmiddels heeft Mohammed drie jonge dochters,

waarvan twee dochters nu ook komen spelen bij het

Kinderparadijs. Hij kwam vroeger dagelijks bij het

Kinderparadijs spelen. “Ik woonde letterlijk aan de

overkant, sinds mijn derde of vierde jaar was ik kind

aan huis. Ik was er heel mijn basisschooltijd, daarna

had ik echt moeite met afscheid nemen. Ik kon heel

veilig spelen bij het Kinderparadijs, het was één

grote familie. De speeltuin was echt mijn tweede

thuis.”

Jennifer (19 jaar)

Het Kinderparadijs was heel waardevol voor

Jennifer. Ze heeft het idee dat kinderen hier heel

veel kunnen leren. Ze geeft een voorbeeld: “Stel, je

kind is niet heel sociaal en je schrijft het kind in bij

het Kinderparadijs, dan gaat het kind vanzelf

socialer worden, het kind leert daar samen spelen

en samenwerken.” Jennifer zegt dat ze zelf bij het

Kinderparadijs heeft geleerd dat zij er ook bij hoort:

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd bij het

Kinderparadijs is dat het niet uitmaakt hoe en wat,

dat je er echt bij hoort, dat je niet wordt

buitengesloten. Op andere plekken dacht ik als kind

zijnde soms wel “ik mag misschien niet met hun

meespelen, dus ik vraag het niet.” Bij het

Kinderparadijs maakt dat niet uit, je kunt altijd

meespelen. Ik merkte dat het bij het Kinderparadijs

ook belangrijk was dat iedereen mee mag spelen.”

Jennifer geeft aan dat ze het ook heel fijn vond dat de

activiteiten gratis of 1 euro waren. “Zo kon echt

iedereen meedoen.”

“

”

“

”

Yamina (21 jaar)

Yamina is – naar eigen zeggen - opgegroeid bij het

Kinderparadijs. Het was een vaste routine voor haar

om na school richting het Kinderparadijs te gaan: “Dit

was onze standaard plek, het was een gouden tijd.

Kipa was echt een tweede thuis voor mij.” Yamina is

positief te spreken over het kaartensysteem. De gele

kaarten waren leermomenten voor haar. Van groene

kaarten werd ze heel blij. “Ik wist welk gedrag ik

moest vertonen om een groene kaart te kunnen

verdienen en dat wilde ik natuurlijk graag!” Yamina

vindt het goed dat problemen bespreekbaar gemaakt

werden, maar ook dat er gesproken werd over de

toekomst. “Als je een gele kaart krijgt, wordt

uitgelegd waarom en weet je wat je de volgende keer

niet moet doen. Dat zorgt voor duidelijkheid.”

“

”
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Welke schilderijen en kunst heeft u gemaakt met de kinderen in het
Kinderparadijs? Oh, een heleboel. Het meeste wat we gemaakt
hebben, die hangen er niet meer. Een paar kunstwerken (o.a. de
reuzen) kun je nog zien in het Kinderparadijs.

Hoe bent u op het idee gekomen de reuzentekening te maken? Dat
was volgens mij met Eva. We hebben bedacht dat we een tekening
wilden maken en we dachten hoe groter hoe beter. Dus dat hebben
we toen maar gedaan!

Wat was het leukste wat u gedaan heeft in de Avonturentuin?
Een sneeuwpop maken, toen er heel veel sneeuw lag. We hebben
brood gebakken aan een stok boven het vuurtje. We hebben een
glijbaan gemaakt met water en zeep. Dat je billen helemaal pijn
doen, maar het was zo leuk.

Wat vond u het leukst aan het Kinderparadijs? De kinderen vond ik
het allerleukst. Verder was het leuk om verschillende projecten te
draaien en om iedere dag te spelen in de speeltuin. Voor werkende
of studerende mensen zoals ik, is het een groot voorrecht om
iedere dag met kinderen te mogen spelen. Wat kinderen doen is
heel bijzonder. Kinderen zijn positief en gezellig. Zijn bezig met de
wereld verkennen. Af en toe vergeten volwassenen hoe leuk het is
om kind te zijn en te spelen. Jullie kinderen maken dat
volwassenen dat kunnen herinneren: hoe fijn het is om kind te zijn.

Komt u nog een keer langs in het Kinderparadijs? Zeker, als ik in
Nederland ben om mijn familie te bezoeken, kom ik even langs.
Iedere keer dat ik in de buurt ben, kom ik even naar het Oude
Noorden. Dan besteed ik een dag bij Kipa om even te voelen hoe het
is om in het Kinderparadijs te zijn.

Mist u het Kinderparadijs? Nu ik met jullie aan het praten ben dan
denk ik: joh, wat heb ik het daar leuk gehad. Maar als ik hier aan het
spelen ben of les geef, dan mis ik niks. Dan is het hier ook
hartstikke leuk.

Interview met 

oud medewerker 

meester pim

Heel wat jaartjes heeft Pim bij het Kinderparadijs gewerkt. Hij heeft zijn eind-stage van de

lerarenopleiding beeldende kunst & vormgeving bij het Kinderparadijs afgerond, daarna is hij

lekker blijven hangen en heeft meer dan 8 jaar bij het Kinderparadijs gewerkt. Tot 2015, want

toen besloot hij te verhuizen naar Quenca in Ecuador. Hij woont en werkt nog steeds in het

prachtige Zuid-Amerikaanse land. Voor de kinderen van de Kinderpersclub maakte hij tijd in zijn

drukke schema, zodat zij hem via Skype konden interviewen.

Waarom bent u weggegaan uit Rotterdam en waarom heeft u
besloten om in Ecuador te gaan wonen? Ik ben weggegaan omdat
ik heel graag de wereld wilde zien. Ik wilde graag in het buitenland
werken en iets anders doen dan in Rotterdam wonen. Ik heb het
heel fijn gehad toen ik hier voor het eerst kwam. Het was een hele
leuke stad om te wonen en te werken. Ik ben naar andere landen
geweest en op een gegeven moment dacht ik: Ik ga terug naar de
leukste stad die ik heb mogen verkennen en dat is Quenca.

Wat voor weer is het daar eigenlijk? Het is hier altijd hetzelfde
weer. Het is altijd warm, maar niet superwarm. Af en toe hebben
we een regenbuitje, maar er is nooit sneeuw. We zitten precies op
de evenaar. Als je aardrijkskunde gehad hebt, dan weet je dat de
evenaar de riem van de wereld is. Zoals je een riem om je broek
doet, heb je ook een band om de wereld. Als je daar woont, dan heb
je altijd hetzelfde weer. Ik heb dus geen winter, zomer, lente of
herfst. Het is hier altijd hetzelfde.

Wat doet u voor werk? Ik ben assistent-directeur van het Engels
instituut. Ik help de docenten om goed les te kunnen geven.
Daarnaast heb ik een school opgezet om koks op te leiden. Mensen
die graag in de keuken willen werken en die chef willen zijn in het
restaurant. Wij helpen ze om een baan te krijgen.

Wat voor activiteiten heeft u gegeven in het Kinderparadijs? In het
Kinderparadijs heb ik heel veel kunstlessen gedaan. We hebben
een Junior-Senior project gehad met kinderen en oudere mensen
uit de buurt. We zijn een keer op een boot geweest en andere
uitstapjes. En ik heb wijktijgers gedaan. Dat waren jonge
journalisten die schreven over wat er gebeurt in het Oude
Noorden. En natuurlijk Kokkies. Lekker samen koken, dat was ook
leuk!

Wat weet u nog van de Halloween-viering? Halloween is
superleuk,, zeker in het Kinderparadijs. We lieten op Kipa de
kinderen schrikken en vierden een groot feest. Waar ik nu werk,
hebben we ook Halloween gevierd, maar dit was niet zo leuk als op
Kipa.

17



UITSTAPJES
polder. Zowel natuurgebieden als stadse

trekpleisters worden bezocht. Geen

museum blijft onontdekt en geen bos

onbewandeld. Alle uitstapjes hebben een

specifieke bestemming en doelstelling.

Voorbeelden van uitstapjes zijn een bezoek

aan het Spoorwegmuseum en een tochtje

met een boot over de Rotte. Met de oudere

kinderen wordt om het jaar een speurtocht

door Rotterdam gedaan om het openbaar

vervoer te leren kennen en om de stad te

ontdekken. Met de organisatie ‘De Stad Uit’

gaat Kipa meermaals per jaar op stap in de

natuur in en rondom Rotterdam.

Hoewel er veel te beleven valt binnen

Rotterdam Noord en binnen de poorten van

het Kinderparadijs, vindt de organisatie het

belangrijk dat de kinderen en hun ouders

zich ook buiten deze grenzen begeven. Er is

zoveel moois te ontdekken en er zijn zoveel

nieuwe dingen te leren, wanneer je buiten

de bekende paden wandelt. Dat is precies

wat het Kinderparadijs een aantal keer per

jaar doet. Zowel binnen de stadsgrenzen

van Rotterdam, maar ook daarbuiten heeft

het Kinderparadijs heel wat voetstapjes

liggen; van Hoek van Holland tot het

Kralingse bos, van binnenstad tot de

18
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We vroegen de oud-medewerkers welke uitjes hen het meest zijn
bijgebleven. Esther herinnert zich wel een heel bijzondere: “Met de
Maakwereld hadden we een persconferentie van Chios gewonnen in
Eurodisney (nu: Disneyland Parijs). Omdat er iemand van het vaste team mee
mocht, kon ik mee met twee meiden en een stagiaire. Super intens en heel
erg leuk!” Andrew waardeert vooral het bezoek aan de Horeca Vakschool.
“Samen met kinderen uit groep 8 zijn we gaan kijken hoe het is om daar op
school te zitten. Vooral voor de kinderen die niet erg succesvol op school zijn
op het gebied van leren, was het een hele openbaring dat er ook een school is
waarbij je meteen praktisch aan de slag mag. De omslag zien bij kinderen, die
eigenlijk school zien als zonde van hun tijd, naar iets wat misschien toch
nuttig en zelfs leuk kan zijn, dat ze op een school iets kunnen leren waar ze
wel goed in zijn, vond ik heel fijn.” Lotte ging met haar clubje naar een
museum. “Veel van de kinderen waren nog nooit in een museum geweest en
ook het reizen per tram ernaar toe was voor sommigen nieuw. Dus los van
een culturele ervaring kwam er nog veel meer bij. Het was erg interessant
om de kinderen in zo'n andere omgeving te zien en te ontdekken wat ze wel of
niet aanspreekt.”

Wanneer we de kinderen vragen hoe ze het vinden om met Kipa op stap te
gaan, zijn de reacties uiteraard positief. Yassmin (11 jaar) vertelt over de
uitstapjes die zij heeft meegemaakt: “Ik ben naar natuurgebied de Esch
geweest, naar Hoek van Holland, naar het Hofpleintheater en ik heb
meegedaan met een speurtocht in de stad. Eigenlijk nog veel meer, maar
teveel om op te noemen. Aankomende woensdag ga ik mee naar het
Wereldmuseum.” Wat vond zij eigenlijk van al die uitjes? “Ik vond de meeste
uitstapjes leuk. Het allerleukste was Hoek van Holland, omdat we toch in het
water mochten aan het einde. Het Hofplein theater was ook super leuk. We
mochten alle kostuums bekijken en we zijn naar de schatkamer geweest. Dat
is een kamer waar alle neppe spullen liggen, zoals nep eten.” Yassmin zou
graag een keer met het Kinderparadijs naar een andere stad in Nederland
willen gaan. Dat staat nog op haar lijstje. Troy (11 jaar): “Ik ben mee geweest
naar Hoek van Holland. Het was leuk om wilde groente te eten. We mochten
er mayo op doen. Dat was zo lekker.” Hij vertelt ook over de zee en de
activiteiten die ze hebben gedaan. “We gingen vuur maken met een watje en
vuursteen.” Wanneer Troy wordt gevraagd of hij het leuk vond om mee te
gaan, antwoordt hij: “Ik ga niet vaak naar de zee, dus het was extra leuk om
met het Kinderparadijs te gaan.”

Meester Dion geeft aan dat Kipa nog veel meer uitstapjes zal ondernemen in
de toekomst. “Niet alle ouders hebben de mogelijkheid om uitstapjes te
maken met hun kinderen. Het is daarom extra mooi en belangrijk dat wij de
kinderen en ouders meenemen naar bijzondere plekken. De kinderen kunnen
hun (culturele) leefwereld vergroten en zien wat Rotterdam en Nederland
allemaal te bieden heeft. We zijn nog lang niet klaar met ontdekken!”

‘ ’
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In het verleden heeft Kipa heel wat bijzondere projecten
gedraaid. Twee projecten die de meeste (oud-)
medewerkers en oud-leden niet snel zullen vergeten, zijn
Junior/Senior en Oma & Opa Radijs. Dit waren twee
projecten waarbij de kinderen uit Noord leuke en leerzame
activiteiten ondernamen met oudere bewoners uit Noord.
Van 2006 tot en met 2009 liep het project Junior/Senior.
Iedere week gingen ongeveer 15 kinderen op pad naar
Humanitas aan de Bergweg om daar samen met de
bewoners te knutselen, zingen, ukelele leren spelen,
sjoelen en nog veel meer. Er waren bewoners die iedere
week van de partij waren, maar ook mensen die soms
aanhaakten. Het mooie was dat de kinderen en ouderen
elkaar écht beter leerden kennen en zagen dat ze iets voor
elkaar konden betekenen.

Meneer Witkamp (rechtsonder op de foto) was vaste klant
en heeft zich ongelofelijk hard ingezet voor de kinderen van
het Kinderparadijs. Sommige kinderen hebben geen opa of
oma in Nederland. Meneer Witkamp begreep dat de
kinderen dit jammer vonden en soms juist behoefte hadden
aan een ouder persoon om mee te kletsen, lachen
en huilen. Meneer Witkamp is zelfs met een meisje mee
geweest naar school om haar te helpen met een
presentatie. Hij heeft in de klas verteld over de Tweede

Wereldoorlog en over zijn leven. De kinderen hadden op
hun beurt ook een mooie invloed op het leven van de
bewoners van Humanitas. De bewoners gaven aan dat de
eenzaamheid die zij soms voelden, minder werd als de
kinderen er waren.

Oma & Opa Radijs kwam na Junior/Senior en was gericht
op contact en duurzaamheid. Kinderen bezochten oudere
mensen in de wijk en ouderen kwamen op hun beurt naar
het Kinderparadijs. Samen werd er in de tuin gewerkt en
werd gereedschap onderhouden. De kinderen konden
leren van de schat aan ervaring die ouderen in hun zak
hebben. Omgekeerd leerden ouderen meer over de
belevingswereld van kinderen en hun aanwezigheid hield
de mensen ‘jong’. Meneer en mevrouw Zorg (linksonder
op de foto) gaven aan dat vooral het geluid van lachende
kinderen hen jong hield. Het laagdrempelige contact was
een succes in de wijk en zorgde voor een beter onderling
begrip en contact.

Aan het eind van het jaar werd altijd een spetterend
slotfeest georganiseerd. We zijn met 100 man op een boot
geweest en hebben groots feest gevierd in Off Corso.
Zowel voor de kinderen als de ouderen waren dit
momenten om nooit te vergeten.
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Wanneer je door de straten rondom Kipa loopt, zou je het niet denken, maar er is een heus
tuinparadijs in het Oude Noorden. Verscholen achter de huizen en het pand van Kipa ligt een
groene oase waar allerlei groenten en fruit groeien. Het is een plek waar kinderen kunnen
ontsnappen aan de betonnen jungle en zich even in een echte jungle kunnen wanen. Natuur is
ongelofelijk belangrijk voor kinderen. Het kijken en ervaren van alles wat groeit en bloeit,
zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van hun omgeving en beter kunnen nadenken
over milieu en klimaat. Het zorgt ervoor dat kinderen hun natuurintelligentie kunnen
versterken. Hiermee bedoelen we dat kinderen leren over allerlei processen in de natuur en
dat ze een steentje kunnen bijdragen aan de moestuin. We spelen daarom één keer per
maand in de Avonturentuin in plaats van speeltuin Wikado. Dan krijgen de kinderen de
mogelijkheid om allerlei dingen in de tuin te ervaren, zoals insecten zoeken, citroenmelisse
ruiken en een braam plukken en proeven. Een andere fijne bijkomstigheid van spelen in de
Avonturentuin is dat kinderen enorm worden gestimuleerd om anders te denken over spelen
en ontwikkelen. Er zijn geen schommels en andere toestellen, dus kinderen moeten zelf
nadenken over dingen die ze kunnen doen. Dit bevordert hun (sociale) denkpatroon en
stimuleert creatief denken. Kortom: de Avonturentuin is een bijzondere plek.

De Avonturentuin
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Oud-medewerkers Lotte, Esle en Andrew zagen tijdens
hun werktijd de meerwaarde van de Avonturentuin. “De
tuin is heel geschikt voor natuurlessen. Samen met de
kinderen fruit plukken, tomaten planten of onkruid
spitten blijft zo’n bijzondere en voldoening gevende
activiteit.“ aldus Esle. Volgens Andrew kunnen de
kinderen heel direct ervaren wat de natuur betekent en
dat we er zuinig op moeten zijn. Ook Lotte vindt het een
belangrijke plek: “In de Avonturentuin wordt er veel
aanspraak gedaan op de intrinsieke behoefte en
interesses van de kinderen.” Lotte merkte dat de
kinderen zich hierdoor ook ontwikkelden. “Sommige
kinderen gaan er erg goed op wanneer er aanbod is en
anderen werden meer geprikkeld in hun fantasie bij het
spelen in de tuin. En het was natuurlijk prachtig dat het
daar zo groen is!”

Veel kinderen geven aan dat ze graag in de tuin zijn.
Amin (8 jaar) vertelt hoe hij het vindt: “In de
Avonturentuin kun je goed tikkertje en verstoppertje
spelen. De natuur is mooi, vooral de bloemen zijn
prachtig. Ik zou liever drie dagen achter elkaar spelen in
de Avonturentuin in plaats van één dag per maand. Dan
kun je het hier nog beter leren kennen.” Ook Troy (11 jaar)
geeft aan dat hij het speciaal vindt dat Kipa een
Avonturentuin heeft: “Ik vind het leuk dat Kipa ook een
tuin heeft. Er zijn bomen en andere planten. Het
insectenhutje is leuk, daar komen allerlei beestjes. Dat
de planten zichzelf laten groeien, vind ik echt bijzonder.
Dieren hebben soms ook een winterslaap. Ik denk ook in
de Avonturentuin, want er woont ook een egel. Alle
dieren hebben hun eigen talenten. Wij leren daarover
tijdens de Natuur & Techniekclub en op school.”

Wies draait alweer een aantal jaar de Natuur &
Techniekclub. Deze club is speciaal bedoeld om te leren
over de natuur en over allerlei technische dingen. Ze
vertelt over de activiteiten die de kinderen dit jaar
tijdens de club hebben ondernomen. ”De kinderen
hebben hard gewerkt en veel geleerd in de
Avonturentuin. Zo hebben ze in de kas verschillende
soorten courgettes voor gezaaid. Toen de plantjes groot
genoeg waren, zijn ze in de moestuin gezet. Na heel wat
geduld konden de kinderen uiteindelijk de volgroeide
courgettes oogsten en mee naar huis nemen. Met
kruiwagens vol houtsnippers hebben de kinderen de
paden mooi bijgewerkt. Ook aan de dieren in de
Avonturentuin werd gedacht, de kinderen hebben zelf
een egelhuis getimmerd en beschilderd. Het staat nu op
een mooi, beschut plekje onder de bomen. Misschien
ligt er momenteel wel een egel die zijn winterslaap
houdt.

“

”



ZOMERPROJECTEN DOOR DE JAREN HEEN
Iedere zomer kunnen kinderen meedoen met het

zomerproject. We doen van alles: bouwen,

schilderen, knutselen, koken en we spelen toneel.

Het thema is altijd een kinderboek, zodat we met

elkaar kunnen verdwijnen in allerlei geweldige

verhalen en illustraties. We hebben al heel wat

boeken voorbij zien komen, zoals ‘De GVR’, ‘De

Waanzinnige Boomhut’, ‘Mister Finney’ en ‘Pippi

Langkous’. De personages en gebeurtenissen in de

verhalen staan centraal en we gaan hiermee

creatief aan de slag in de Avonturentuin. De

mogelijkheden zijn eindeloos; van boomhut

bouwen tot droompotjes maken, van megavogel in

elkaar knopen tot het schilderen van reuzen.

We genieten van het mooie weer en maken met

elkaar zulke gave dingen tijdens de activiteiten.

Mohammed Amine (oud-lid) zegt over de zomer op

het Kinderparadijs: “Ik heb aan de zomervakanties

zoveel goede herinneringen. Ik ging niet altijd op

vakantie en het was fantastisch om dan toch

zoveel leuke dingen te kunnen doen. Ik deed dingen

die ik nog nooit eerder had gedaan, zoals lino

snijden, wat ik dus helemaal geweldig vond. Als ik

de tijd kon terugdraaien dan zou ik de

zomervakanties bij het Kinderparadijs opnieuw

doen.” Hier sluiten medewerkers en oud-

medewerkers zich bij aan: “De zomers bij Kipa zijn

geweldig!”
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Esther vertelt dat zij 18 jaar was toen zij als stagiaire begon bij het Kinderparadijs. “Ik heb

verschillende functies gehad, waaronder teamleider van de speeltuin. Ik heb veel dingen

gedaan voor de Maakwereld en uiteindelijk ben ik intern coördinator geworden.” Esther

was 41 jaar toen zij stopte bij het Kinderparadijs. Dus dat betekent dat zij hier ongeveer 23

jaar heeft gewerkt. Bijna net zo lang als het Kinderparadijs bestaat. De kinderen zijn

nieuwsgierig hoe Esther eigenlijk bij het Kinderparadijs terecht is gekomen. “Ik deed een

opleiding, en mocht stagelopen bij het Kinderparadijs. Ik wist niet dat dit bestond, dus

school heeft me de tip gegeven.”

Esther heeft een hoop fijne herinneringen aan het Kinderparadijs. “Ik vond het

allerleukste dat het een hele fijne plek is, met heel veel leuke mensen, volwassenen en

kinderen. Dat er heel veel mooie dingen gemaakt werden tijdens allerlei activiteiten en

dat je elkaar heel erg goed leerde kennen.” De wijk het Oude Noorden vond Esther

hartstikke leuk: “Dat je zo met elkaar de wijk gezellig maakt en samenwerkt – ook met

ouders en met andere organisaties – is echt heel fijn.”

In meer dan 20 jaar heeft Esther een hoop activiteiten gedaan. De kinderen willen

natuurlijk weten wat haar favoriete activiteiten waren. “Dat is Kokkies. Dat vond ik het

állerleukste! Vooral omdat ik koken erg leuk vind en ik vind koken met kinderen helemaal

te gek.” En wat is dan het lekkerste wat ze ooit heeft gemaakt? “Uit de Avonturentuin werd

eens een pompoen geoogst, volgens mij was ie wel 125 kilo. De tuinman heeft hem met een

kettingzaag in stukken gezaagd en met alle kinderen hebben we er een heerlijke soep van

gemaakt.” Maar Esther kan eigenlijk niet kiezen wat het lekkerste gerecht was wat ze ooit

met Kokkies heeft gemaakt. “Het kan ook courgettesoep zijn of lekkere pasta… In ieder

geval, met spullen uit de tuin, dat vond ik het allerlekkerst.”

Wat vond u eigenlijk van alle kinderen, willen de interviewers weten. “Natuurlijk allemaal

superleuk en gezellig. Het leuke is dat je elkaar heel erg goed leert kennen, omdat

sommige kinderen iedere dag kwamen en dan 8 jaar lang. Je ging elkaar ook echt missen

als kinderen dan eigenlijk te oud waren voor het Kinderparadijs.” Esther vond het super

leuk om tijdens de zomerprojecten te knallen met het team. Een favoriet zomerproject

vindt ze lastig kiezen.” Oh, ze zijn allemaal leuk! Wat wel heel bijzonder was, was dat mijn

eerste zomerproject mijn afstudeerproject was, dus daar heb ik toen heel hard aan

gewerkt. Ze waren allemaal heel gezellig en leuk, omdat de zomer toch altijd wel een

bijzondere tijd is, met de kinderen die niet op vakantie gaan.”

“

”

“

”

Meer dan 20 jaar heeft Esther bij het Kinderparadijs

gewerkt. Ze heeft over al die jaren Kipa natuurlijk een

hoop te vertellen. De kinderen van de Kinderpersclub

mochten haar interviewen en vroegen onder andere

naar haar mooiste zomerproject en naar de engste

momenten van Halloween.

INTERVIEW MET JUF ESTHER

Het is net oktober geweest en de kinderen zijn nog helemaal in de
ban van Halloween. Uiteraard willen ze van Esther weten of zij ooit
heeft meegedaan met dit feest. ”Jazeker! Ik was erbij vanaf de
allereerste keer. Ik denk dat ik wel meer dan 20 keer heb
meegedaan.” Esther vertelt dat ze als allerlei dingen verkleed is
geweest tijdens Halloween. “Als heks, als pop, als tuinvrouw, als
een oude vrouw, als vismens en nog veel meer.” Dan de
belangrijkste vraag: was Esther wel eens bang tijdens Halloween?
“Ja, heel bang. Ik heb zo vaak hard gegild. Het aller hardst toen er
enge clowns waren. Die vond ik afgrijselijk spannend!”
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Eén van de dingen waar Kipa om bekend staat, is kinderkunst. De afgelopen 25
jaar zijn de kinderen in het atelier en daarbuiten met allerlei materialen
creatief aan de slag gegaan. Ze hebben de mooiste, grootste, raarste,
abstractste, grappigste en meest bijzondere kunstwerken gemaakt en
ondertussen een heleboel vaardigheden versterkt. Het Kinderparadijs
gelooft: “Kunst komt van kunst.” Dit betekent simpel gezegd dat als een mens
veel nieuwe dingen ziet en doet – in dit geval kijken naar kunst en zelf creatief
aan de slag gaan - iemand daar veel van leert en meer gaat durven tijdens het
creatieve proces. Wij laten kinderen ‘proeven’ van veel verrassende nieuwe
materialen, kunstenaars en andere dingen, zodat ze kunnen oefenen met het
creatief oplossen van allerlei dilemma’s en obstakels die ze tegenkomen. Die
creatieve oplossingsgerichtheid kunnen zij vervolgens inzetten op allerlei
momenten in hun leven.

De kunstwerken van de kinderen hangen bij mensen thuis aan de muur, maar
een deel ervan hangt ergens anders, namelijk in de wijk. De kinderen hebben
in 25 jaar de wijk een stukje mooier en gezelliger gemaakt door hun
kunstwerken te schenken aan de buurt Zo hangen er bijvoorbeeld grote
fantasiedieren op de kindvriendelijke route, staat er een heuse Kipanaut
Heartwork Hero op het Kruisplein en is de toegangspoort van Kipa altijd
voorzien van een kinderkunstwerk. Zara (8 jaar) zegt: “Het is heel bijzonder
dat onze kunst (de Kipanaut) op straat staat en iedereen het kan zien.
Misschien worden mensen er blij van.” We hopen in de toekomst nog vele
fraaie werken te kunnen maken voor de bewoners van Rotterdam, zodat de
stad een stukje vrolijker en kleurrijker wordt.
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Puzzels en MEEr

Zoek de 6 verschillen.

RAADSELTJES
1. Noem drie opeenvolgende dagen, zonder de volgende zeven 

woorden te gebruiken: maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

2. Wat is de volgende letter in deze reeks? JFMAMJJASON […]?
3. Mo’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de 

tweede Mei en de derde…?
4. Een hamer en een spijker kosten samen € 1,10. De hamer is 

een euro duurder dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat 
kost de spijker?

VISSEN ZONDER VINNEN
Hieronder zie je twee vissen zonder vinnen. Pak een potlood, pen of stift en laat je fantasie de vrije loop. Geef de vissen 
vinnen, zodat ze van de pagina weg kunnen zwemmen. Er is geen goed of fout, alles wat jij bedenkt, is goed.

DOOLHOF
Kun jij de weg vinden in dit doolhof? Je
begint bij de roze stip en eindigt bij de
groene. Veel succes!

30



In 2013 is er iets moois tot bloei gekomen in het Oude
Noorden in Rotterdam: de Kindvriendelijke Route. Kinderen
hebben daarin een grote rol gespeeld. Zij noemen de route de
KiWi-route. In het voortraject hebben de KiWiverkenners,
een groep kinderen van de drie basisscholen die aan de route
liggen (Het Plein, De Prinses Julianaschool en De Klimop) de
wijk onderzocht. Zij hebben bedacht hoe de wijk er voor hen
prettiger uit zou kunnen zien. Toen is ook het idee ontstaan
om fantasiedieren in hun eigen wijk een plek te geven: de
Wijkdieren.

Veertien spannende, fantasievolle dieren zijn door de KiWi-
verkenners bedacht en gepresenteerd in het KiWi-journaal
dat je op ons YouTube kanaal kunt vinden. Uit deze veertien
dieren zijn met een minilespakket en een stemronde op de
scholen door meer dan driehonderd kinderen de 7 KiWi-
dierennamen gekozen. Onder begeleiding van kunstenaars
hebben kinderen de dieren in het atelier van Kinderparadijs
Meidoorn tot leven gewekt en vorm gegeven. Hierbij hebben
zij verschillende technieken en materialen gebruikt: van
ijzerdraad tot klei, van schilderwerk tot houtzagen. De
wijkdieren hebben hun sporen op de route wel verdiend,
letterlijk en figuurlijk. Kinderen hebben van ieder dier
voetstapsporen gemaakt die in stoeptegels zijn ingelegd en
die de route verbinden. Want ’s nachts... komen de wijkdieren
tot leven! De straat waar de wijkdieren wonen is zelfs naar
hen vernoemd met een echt straatnaambord!

Ook hangen er op de route opdrachtborden waar
leuke spelletjes en opdrachten te doen zijn. Zo
staan langs de route bijvoorbeeld een springtouw-
paal, een meetlat, er zijn krijtborden en
knikkerpotjes. En natuurlijk heel veel groen! En
negen jaar later in 2022..…? De KiWi-route is er nog
steeds! Ga jij ook op avontuur?
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“

”
KIWI
ROUTE
DIEREN
KINDEREN
FANTASIE
GROEN
SCHILDER
BUITENSPELEN
ZEE
KAT
LOOF

ZEVEN
LEUK
FEEST
MENSEN
CREATIEF
OUDE NOORDEN
MOOI
TEKENEN
BOOM
GEVELS
MIJN

WIJK
TROTS
TALENT
MUURBIJ
SAMEN
KUNST
STRAATNAAM
SPRING
NEER
KLEUR
MOED

DOE
CM
MEET (2X)
LAAN
JA
BAL
MIS
IDEE (2X)
WAAR
DAK

Zoek alle woorden in de puzzel en streep
ze door.

De letters kunnen dubbel gebruikt
worden.

In de letters die dan overblijven kun je
iets lezen:

HOE HEET HET ALS ALLE WIJKDIEREN BIJ ELKAAR
KOMEN OM IETS TE BESPREKEN?

Gemaakt door Wassima in 2013 (toen 11 jaar)
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EEN BIJZONDERE STAGEPLEK

Als stagiaire doorloop je een turbulent leerproces binnen het
Kinderparadijs. Dit is een reis met ups-and-downs waarin je jezelf op
persoonlijk zowel als professioneel vlak beter leert kennen. Binnen
het Kinderparadijs worden stagiaires warm ontvangen en krijgen ze
veel ruimte om hun eigen ideeën en inzichten te delen en uit te werken.

De werkzaamheden zijn gevarieerd, waardoor je als stagiaire kan
proeven van de verschillende elementen die het Kinderparadijs een
belangrijke schakel in de wijk Rotterdam Noord maken. De
verschillende activiteiten, technieklessen op school, clubjes,
speeltuin Wikado en de Avonturentuin zorgen voor een positief
ontwikkelklimaat waarin je als stagiaire gaat onderzoeken hoe jij het
beste kan aansluiten bij de behoeften van de kinderen.

Je leert kinderen positief te bekrachtigen, je creativiteit in te zetten als
middel, het signaleren en agenderen van groeikansen en natuurlijk
veel plezier te maken. Er zijn er ook lastige momenten, want het
Kinderparadijs is gevestigd in de grote stad Rotterdam, waardoor de
straatcultuur ook soms binnen onze muren plaatsvindt. Als stagiaire
ben je soms zoekende, maar in dat proces is het juist leerzaam en leuk
om met je collega’s samen te werken en te zoeken naar
mogelijkheden. Dit bevordert een veilig en vertrouwd teamgevoel.

Kortom: stagiaire zijn bij het Kipa is leuk en leerzaam. Ik ben begonnen
als stagiaire maar inmiddels ben ik onderdeel van het vaste Kipa-
team. Daar ben ik dan ook erg trots op!

Stagiaires zijn een belangrijk onderdeel van team Kipa. Zonder de stagiaires zou

het Kinderparadijs niet zijn geworden zoals het nu is: een fijne en leerzame plek

voor alle kinderen en ouders uit Rotterdam Noord! Stagiaires hebben vaak een

frisse blik, hebben veel positieve energie, bieden extra hulp en brengen nieuwe

ideeën met zich mee. Voor het Kinderparadijs is het super fijn om dit in huis te

hebben. Al vele jaren heeft het Kinderparadijs meerdere stagiaires die het team

komen versterken. Het is een erkend leerbedrijf dat is aangesloten bij

verschillende opleidingen, o.a. bij Social Work (mbo en hbo) en pedagogiek.

Stagiaires uit verschillende jaarlagen zijn bij ons welkom. Het Kinderparadijs

streeft naar het creëren van een bindingsgevoel met onze kernwaarden, dat is het

belangrijkste.

Als stagiaire ben je onderdeel van het team en krijg je kansen om te groeien op

zowel persoonlijk als professioneel vlak. De stagiaires die stagelopen bij het

Kinderparadijs hebben meestal een hoge mate van affiniteit met de doelgroep en

willen een steentje bijdragen binnen het welzijnswerk. De kinderen in de speeltuin

zijn enthousiast en willen graag meer weten over de stagiaires die hier komen. Dit

zorgt voor een positieve en open sfeer, een van de unieke kwaliteiten van het

Kinderparadijs. Bij Kipa draait het om spelenderwijs leren, dit doen we samen!

Maud heeft in 2020-2021 stagegelopen bij het Kinderparadijs en werkt hier nu

alweer een tijdje. Ze vertelt hieronder over haar ervaringen.
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Spelletjes en knutselen

éé

1. Verzamel de volgende spullen: een stukje kippengaas,
2 houtjes, 6 punaises en een stukje touw

2. Vouw het kippengaas om de houtjes heen en maak
bovenaan vast met punaises. Aan de bovenkant doe je
ook twee punaises en hier span je het touwtje tussen.

3. Nu kun je er een stukje brood in doen en ophangen
aan een tak, zodat de vogels er lekker van kunnen
smikkelen.

Maak je eigen groene volkje.
Het groene volkje is een mysterieus volkje wat
leeft op allerlei plekken. Ze leven samen en
houden zich verborgen voor grote gevaren zoals
auto’s, blaffende honden of nieuwsgierige
kinderen. Ze leven samen en ieder groen wezentje
doet iets waar hij/zij goed in is, brood bakken,
zware dingen tillen, kleding maken enz. Hoe ze
eruit zien? Groen, dat sowieso, en ze kunnen ook
van alles, verder is er nog niet zoveel bekend…..
Misschien kun jij ook een groen lid van het volkje
maken? Laat je fantasie de vrij loop!

é

Van chocoladefabriek tot chocoladewinkel
Voor deze opdracht heb je alleen een potlood
nodig. Bedenk hoe jouw fabriek en je winkel eruit
zien. Daarna mag je ook nog helemaal zelf
bedenken hoe de chocolade van de fabriek naar de
winkel komt. Wil je een grotere versie van de
tekening? Kom maar langs en vraag er eentje aan
de meester of juf.
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Spelen, spelen en….
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…nog meer spelen
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DE PAREL VAN HET OUDE NOORDEN

Sabine van Dijk is jarenlang coördinator en daarna directeur geweest bij het
Kinderparadijs. We konden dit magazine uiteraard niet maken, zonder een
bijdrage van haar. Hieronder beschrijft zij de rol van het Kinderparadijs in de wijk.

De parel van het Oude Noorden

Met zo’n 10.000 bezoekers per jaar is Kinderparadijs Meidoorn niet meer weg te denken uit de wijk. In 1997 opgericht – zo

vertellen de verhalen, op de achterkant van een bierviltje – ontstaan vanuit een samenwerking van de speeltuin die werd

open gehouden door enthousiaste buurtbewoners en het gekraakte schoolpand met kunstenaars. Waarom laten we

deze kinderen geen kunst maken? Eén van de basisschooldocenten van de nabijgelegen school dacht mee. Inmiddels is

Kinderparadijs Meidoorn niet meer weg te denken uit de wijk. De al lang geprofessionaliseerde organisatie werkt in de

basis nog steeds met kunstenaars en pedagogisch geschoolde medewerkers: een gouden combinatie!

Wijkevenementen zijn het cement in de wijk

Deze combinatie van creativiteit en opvoedkundige kennis maakt Kinderparadijs Meidoorn uniek. Met Project Tweede

Thuis werden tussen 2005 en 2015 zes grote kinderevenementen per jaar georganiseerd, in nauwe samenwerking met

welzijnspartijen, speeltuinen, sportclubs en scholen. Met het Rotterdams Volkstheater als vaste partner, die de

culturele talenten uit de wijk kent, werden mooie culturele uitvoeringen voor de wijk georganiseerd. Vaak met meer dan

1000 bezoekers per dag! Kinderen gingen vooral zelf aan de slag met workshops, waarbij ze konden timmeren, sporten,

knutselen, met natuur aan de slag gingen en muziekinstrumenten konden bespelen. Het doel was niet alleen een mooi

evenement, maar kinderen werden via deze wegen duurzaam gekoppeld aan diverse vormen van talentontwikkeling.

Dichtbij, laagdrempelig en voor langere tijd. Misschien herinnert u zich de Kinderuitmarkt, Het Sinterklaashuis of het

Internationaal Kinderfeest, maar ook de Noord4daagse zijn jarenlang door Kinderparadijs Meidoorn georganiseerd.

Nog steeds is Kinderparadijs Meidoorn hoofdorganisator van het jaarlijkse Feestival, dat door 2000 á 3000 mensen

wordt bezocht!

Samenwerking met scholen

Het Kinderparadijs is voorloper op het gebied van de samenwerking met scholen. Al vroeg was het voor de

“Paradijzenaars” duidelijk dat een goede band met leerkrachten van de school het kind ten goede kwam. Zo geeft

Kinderparadijs Meidoorn op diverse scholen lessen in schilderen, tekenen, techniek, gelukslessen, kleien en zelfs

verzorgden ze schaaklessen op scholen. Op kunstzinnig vlak – of liever breder: op het gebied van talentontwikkeling-

werkte dat goed. Maar ook op het pedagogisch vlak was en is de samenwerking sterk: Wanneer docenten signaleren dat

kinderen weinig buiten komen, stimuleren zij kinderen én hun ouders om vaak te spelen bij het Kinderparadijs: veilig in

een pedagogische bedding. Of wanneer kinderen of ouders het zwaar hebben, ondersteunt het Kinderparadijs hen. Een

fijne plek, waar echte aandacht is en waar -als dat nodig is- op de breedst mogelijke manier ondersteuning wordt

geboden.

Vrienden maken

De speeltuin van Kinderparadijs Meidoorn is met zo’n 10.000 bezoekers per jaar niet alleen een veilige plek, ook worden

veel vriendschappen voor het leven gemaakt. ”Ik heb bij het Kinderparadijs geleerd om vrienden te maken”, “zonder

Kinderparadijs zou ik alleen maar op straat hangen en foute vrienden krijgen” of “Ik ben voor het eerst van mijn leven

uitgenodigd op een feestje”, zijn zinnen die vaak worden gehoord. Maar ook ouders geven de onschatbare waarde aan

van het Kinderparadijs “Zonder jullie zou ik me geen raad weten, jullie helpen me altijd”. Zo is Kinderparadijs Meidoorn

niet alleen een kunstzinnig, cultureel centrum met een mooie speeltuin, maar kun je gerust stellen: Kinderparadijs

Meidoorn is de parel van Het Oude Noorden.

Kunst in de straat
Misschien is uw geveltuintje wel te danken aan project: KIWI
(Kindvriendelijke Wijk). KIWI was een project, waarbij Kinderparadijs
Meidoorn met alle basisscholen uit het Oude Noorden heeft gewerkt aan
het meer kindvriendelijk maken van de wijk. Zo bedachten kinderen
straatnamen van fantasiedieren (ja, die groene bordjes) en lieten deze
dieren in verschillende vormen tot leven komen. Zo hangen veel
kunstdieren in lantaarnpalen. Kinderen maakten zelfs pootafdrukken die
nog steeds in tegels te vinden zijn. Niet alleen op sociaal vlak heeft het
Kinderparadijs een onuitwisbare invloed, ook in het straatbeeld kun je
werk van kinderen van het Kinderparadijs dagelijks tegenkomen.
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Het Kinderparadijs heeft altijd een bijzondere rol in de

wijk gehad. Wij geloven dat je alle partijen nodig hebt, om

een zo krachtig mogelijke omgeving te creëren voor

opgroeiende kinderen.

Kipa bouwt daarom mee aan de wijkpedagogische visie en aanpak. We kijken

met alle wijkpartners hoe we het best kunnen samenwerken en doen samen

wat nodig is om alle kinderen en ouders kansen te bieden. Ieder jaar worden

verschillende wijkevenementen neergezet, om kinderen en hun ouders een

leerzame en plezierige middag te bieden.

Naast de wijkevenementen zet het Kinderparadijs ook in op zorg voor de

omgeving. Kinderen en ouders worden op allerlei manieren bewust gemaakt

dat het zorgen voor de wijk erg belangrijk is. We doen mee aan Clean-up day en

werken samen met Plastic Whale om vuilnis uit te Rotte te vissen.

’

é

In dit magazine kun je ook lezen hoe het

Kinderparadijs bijdraagt aan een veilige, gezonde

en kansrijke wijk door bijvoorbeeld les te geven

op verschillende scholen, maar ook door

kinderkunst in de buitenruimte te plaatsen.

Hierdoor wordt de wijk een stukje mooier en de

kinderen voelen dat ze een bijdrage leveren aan

hun eigen wijk.
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Hoe voelt dat nou, wanneer je naar de eerste klas gaat en je het Kinderparadijs gaat
verlaten? We vroegen het aan Anass, Yousra, Leonardo en Youssef.

Wanneer je naar de eerste klas gaat, zit je tijd als lid van het Kinderparadijs erop. In de zomervakantie kun
je als 12- of 13-jarige nog één keer genieten van alles wat Kipa te bieden heeft. Alle leden die in groep 8
zitten, worden aan het einde van de zomer in het zonnetje gezet tijdens een afscheidsactiviteit. Ze
ontvangen een portfolio met hun groene kaarten, foto’s en kunstwerken van de afgelopen 8 jaar. Iedereen
krijgt een kernkwaliteiten-certificaat waarop hun grootste kwaliteiten staan beschreven. Kwaliteiten waar
ze hun hele leven op terug kunnen vallen. Na dit afscheid zijn de tieners uiteraard nog steeds welkom bij
Kipa, bijvoorbeeld om gezellig te kletsen of om een (hulp)vraag te stellen. Daarnaast kunnen ze zich
inzetten voor een ander door Kipa als vrijwilliger te ondersteunen tijdens grote feesten en evenementen.
Eén ding is zeker, eens onderdeel van de Kipa-familie, altijd onderdeel van de Kipa-familie!

Van groep 8 naar de eerste 

klas van het voortgezet 

onderwijs

Onze verse brugklassers hebben de afgelopen acht
Kipa-jaren veel ervaringen opgedaan. Leonardo is
vooral enthousiast over de experimenten met ecoline
en hoe het reageerde op verschillende ondergronden.
“Ik heb toen mooie kunstwerken gemaakt met rode en
groene ecoline op een ondergrond van azijn en suiker.
Daarin ontstonden heel bijzondere patronen.” Ook
Youssra herinnert haar mooiste werk: “Bij de
Cadeautjesexpress hebben we een keer een
driedimensionaal kunstwerk gemaakt van karton,
papier en lucifers. Toen onze bouwwerken klaar waren,
hebben we ze mee naar de Avonturentuin genomen.
Het was al donker en we mochten toen – samen met de
begeleider – onze bouwwerken aansteken en
verbranden. Het was een heel mooi gezicht.”

De kinderen hebben niet alleen geleerd om hun
creatieve kant te laten zien, maar ze hebben ook iets
geleerd over zichzelf. Volgens Anass heeft hij geleerd
hoe hij het beste kan reageren als hij boos wordt. “Dat
ik dan soms beter het gedrag van andere kinderen kan
negeren en even weg kan lopen om rustig te worden.”
Daar heeft hij ook een fijne plek voor gevonden in de
speeltuin: De raket. “Daar klom ik in als ik boos was,
daar zat ik dan even lekker rustig af te koelen in m’n
eentje.” Youssef heeft ontdekt dat hij koken leuk vindt.
“Vooral de pizza die we hebben gemaakt was heel goed

gelukt en erg lekker geworden.” Zijn tip aan nieuwe leden
is dan ook om mee te doen met Kokkies. “Het is heel
gezellig om samen te koken en je leert er ook veel. Nog
een tip is om goed naar de juffen en meesters te luisteren
en vaak te helpen, zodat je groene kaarten kunt
verdienen.“

En “geen pestgedrag”, zegt Youssra. Ze hoopt dat de
activiteiten en het zomerproject altijd zullen blijven,
maar ze heeft ook wel ideeën voor nieuwe dingen: “Ik zou
nieuwe speelattributen plaatsen, zoals een trampoline
en een springkussen. En misschien nog iets voor baby’s,
zoals een ballenbak.”

Wanneer Anass wordt gevraagd wat hij zou doen als hij
een dagje begeleider zou mogen zijn, antwoordt hij: “Dan
zou ik een groot feest geven, met verschillende
activiteiten. We zouden dan met elkaar couscous kunnen
maken en daarna gezellig met z’n allen eten. Ook zou ik
Kylian Mbappé uitnodigen voor een voetbalactiviteit. En
we zouden iets moois gaan knutselen.” Youssef wil ook
een feest, maar dan met Pizza en Rico Verhoeven.
Leonardo wil een markt houden “Ik zou dan willen dat er
zoveel variatie is, dat er voor iedereen iets leuks te doen
is.” Wat een mooie ideeën. We zijn trots op wat jullie bij
Kipa gedaan hebben en we wensen jullie veel plezier op
de middelbare school!
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Noord’s Got Talent
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Noord’s Got Talent (NGT) bestaat al sinds 2008. Het is een driejarig coachings-

programma dat uitgevoerd wordt door twee coaches van het Kinderparadijs. Jongens

die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op verschillende gebieden, kunnen

door hun leerkracht worden aangemeld op de basisschool. Ze kunnen bijvoorbeeld extra

hulp gebruiken met schoolwerk, het ontdekken van passies en talenten of leren om wat

meer voor zichtzelf op kunnen komen (of juist wat minder). Drie jaar lang staat een coach

naast de jongens en de ouders om hen te ondersteunen waar nodig. “Zo hebben wij al

heel veel jongens kunnen helpen en blij kunnen maken.” benoemt juf Debbie.

“

”

De jongens van NGT ondernemen vaak
sportieve activiteiten zoals kickboksen of
voetballen. In beweging zijn en een sport
vinden die goed bij een jongen past, is één van
de speerpunten tijdens het traject. Maar ook
als een jongen talent heeft op een ander
gebied, bijvoorbeeld rappen of koken, gaan de
coaches met de jongen op zoek naar een
mooie invulling hiervan. Daarnaast leren
jongens hoe zij zich kunnen inzetten voor de
wijk. Hierboven zie je een foto die genomen is
tijdens een voetbaltoernooi dat mede
georganiseerd was door de jongens van NGT.
Ook zetten de jongens zich meerdere malen
per jaar in voor hun wijk, onder andere door
met Plastic Whale vuilnis uit de rivier te halen.

–

“

”
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SPORT EN SPEL

Hoe speel je ‘iemand is ‘m niemand is ‘m’?
Dat is een soort van trefbal. Je tikt elkaar af met de bal, door een
bal tegen een ander te gooien. Als je af bent gegooid, moet je
even aan de zijkant staan. Als degene af gaat, die jou heeft
afgegooid, dan mag je er weer in! Je bent ook af als iemand de
bal vangt die jij hebt gegooid.

Wat zijn de regels van het spel? Wat mag je wel of niet doen?

Wat je wel mag doen:
• Kinderen afgooien.
• De bal van een ander kind vangen.
• Eerlijk spelen (dus ook even uit het veld als je af bent) en voor

jezelf spelen’ (dus niet ‘teamen’, je speelt voor jezelf en niet in
een team)

• Vooraf de regels met elkaar afspreken. Dan spreek je af of
‘hoofd heilig is’ en waar je moet staan als je af bent.

• Luisteren naar de scheidsrechter.

Niet doen!
1. Je mag absoluut niet valsspelen
2. Je mag niet lopen met de bal in je handen.
3. Je mag geen slingerworp gooien.

Hoe speel je ‘Tikkertje niet op de houtjes’?
De meester of juf roept alle kinderen bij elkaar en stuurt
hen naar de draaimolen. De meester speelt dan meestal
het spel mee met de kinderen. Hij draait de draaimolen en
telt af tot tien. Het is de bedoeling dat de kinderen niet op
de houtjes staan of rennen. Je mag wel op de toestellen en
vlonder rennen. De meester rent de kinderen achterna en
moet hen proberen af te tikken. Als je bent getikt moet je
weer terug naar de draaimolen. Als iedereen is getikt,
kiest de meester één of meerdere andere tikkers. Dan
begint het spel opnieuw.

Wat zijn de regels van ‘tikkertje niet op de houtjes’? Wat
mag je wel doen?
• Rennen op de vlonder, de vleugels en klimmen op de

toestellen.
• Eerlijk spelen. Af is af.
• Elkaar helpen.
• Luisteren naar elkaar en de meester of juf

Niet doen!
1. Niet elkaar duwen.
2. Niet op de houtjes rennen natuurlijk. Als je wel op de

houtjes komt, dan ben je af. De tikker moet vijf
seconden wachten als hij de houtjes heeft aangeraakt.

“

‘ ’

”

Heb je wel eens gehoord dat het Kinderparadijs twee bekende spellen heeft, die graag
gespeeld worden door de kinderen? Dit zijn: ‘iemand is ‘m niemand is ‘m’ en ‘Tikkertje niet
op de houtjes’. Bobsond en Ayoub leggen je verder uit hoe het spel werkt en wat de
spelregels zijn van de spellen. Als het je leuk lijkt, kom eens langs in de speeltuin om
mee te spelen!

41



Je bent iemand is ‘m niemand is ‘m aan het spelen.  

Twee kinderen werken samen om iedereen af te 

gooien. Jij hebt de bal, wat doe je?  

A. Ik maak mijn eigen keuze, ik geef de bal aan 

een ander en ga iets anders doen. 

B. Ik vraag netjes of ze willen stoppen met 

‘teamen’.

C. Ik  zoek een creatieve oplossing om leuk met 

zijn allen te spelen.

D. Ik ben vriendelijk en vraag of ze niet meer 

willen samenwerken en speel daarna gezellig 

verder. 

In het Oude Noorden hebben we vier waarden die we erg belangrijk vinden als het over opgroeien gaat: POSITIVITEIT,

CREATIVITEIT, AUTONOMIE EN RESPECT. Doe de quiz hieronder en kom erachter welke wijkwaarde voor jou het aller-

belangrijkst is. Schrijf de letter van je antwoord op de volgende pagina en kijk welke letters je het meest hebt.

Je zit boven in de toren en durft niet meer naar 

beneden, wat doe je?

A. Ik weet dat gedrag gevolgen heeft en 

probeer er zelf uit te komen. 

B. Ik kan en durf om hulp te vragen en roep een 

kind of een begeleider. 

C. Ik onderzoek, ik doe, ik test en ik pas aan, ik 

weet dat ik de volgende keer goed moet 

nadenken als ik weer in de toren wil 

klimmen. 

D. Ik kan goed samenwerken en  luister goed 

naar de tips en voorbeelden die anderen 

geven hoe ik weer uit de toren kan klimmen. 

Je doet mee met een activiteit waar je gaat 

schilderen. Per ongeluk schiet je uit met de verf-

kwast op het kunstwerk van de ander, wat doe je? 

A. Ik leer van mijn fouten, de volgende keer zal ik 

beter op mijn verfkwast letten.  

B. Ik kan sorry zeggen tegen de ander. 

C. Ik vraag aan de ander of ik van de vlek die ik 

heb gemaakt iets moois mag maken zodat je 

de vlek niet meer ziet. Hiervoor gebruik ik mijn 

fantasie. 

D. Ik geef de ander een groot compliment over 

het schilderij om de ander op te vrolijken. 
Je doet mee met tikkertje niet op de houtjes maar 

je kent de spelregels niet zo goed en staat per 

ongeluk op de houtjes. Je bent af. Wat doe je? 

A. Ik mag fouten maken. Helaas, deze ronde 

ben ik af. Je gaat rustig zitten en wacht tot je 

weer mee kunt doen. 

B. Ik durf iemand te vragen of zij de spelregels 

een keer kunnen uitleggen. 

C. Ik heb plezier in het ontdekken van nieuwe 

dingen en vindt het leuk dat ik dit spel heb 

ontdekt en heb meegedaan. 

D. Ik ben trots op mijzelf, omdat ik toch heb 

meegedaan. 

. 

Je doet mee met Kokkies. Je merkt dat het heel goed gaat 

omdat je thuis ook vaak helpt met koken. Je helpt de 

anderen die niet vaak koken. Wat denk je? 

A. Ik vind koken erg leuk en ik leer welke ingrediënten 

ik lekker vind.

B. Als iemand anders niet snapt hoe je iets moet 

koken, help ik.

C. Ik heb mijn eigen trucje bedacht om komkommer 

te schillen. Zo ziet het er mooier uit!

D. Ik kan al goed  koken!

Als jij aan anderen vraagt welke omschrijving het 

beste bij jou past, wat zouden zij dan zeggen? 

A. Ik ken mijn kwaliteiten en vind het leuk om 

hiermee bezig te zijn.  

B. Ik ben goed in het luisteren naar het verhaal 

van de ander. 

C. Ik weet waar ik plezier in heb en waar ik blij 

van word. 

D. Ik durf te zeggen als ik niet wil/ kan of durf.
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Vraag 1 Antwoord (A, B, C, of D)

1

2

3

4

5

6

A Heb je het meeste wijkwaarde letter A? Dan ben jij heel autonoom! Jij weet wat je kunt en wat je wilt. Je volgt je

eigen pad. Maak je een fout? Dan leer jij je pad aan te passen.

B. Heb je het meeste wijkwaarde letter B? Dan vind jij respect heel belangrijk. Je luistert goed naar de mensen om

je heen en bent ook erg behulpzaam, maar je durft ook vragen te stellen en een mening te geven. Door respect aan
anderen te tonen, krijg je het terug!

C. Heb je het meeste wijkwaarde letter C? Dan ben je super creatief! Jij geniet van het bedenken van leuke en

gekke ideeën. Door je nieuwsgierigheid onderzoek je je problemen en helpt je fantasie bij het vinden van een
oplossing.

D. Heb je het meeste wijkwaarde letter D? Dan zie jij alles positief. Je voelt je goed over jezelf en je weet ook hoe je

andere mensen een goed gevoel moet geven. Jij denkt in mogelijkheden en hoe je samen een doel kunt bereiken.

43



De Maakwereld was lang geleden onderdeel van
het Kinderparadijs. Het was gevestigd in de
Agniesestraat We werkten samen met veel
verschillende organisaties in de wijk om een rijk
taalaanbod aan te bieden. Het stimuleren van de
taalvaardigheid was en is belangrijk in Rotterdam
Noord. Op verschillende manieren en op
verschillende plekken in de wijk kwamen de
kinderen in aanraking met uitdagende taal
activiteiten.

Op scholen in Rotterdam Noord werden schoolkranten
gemaakt met interviews door kinderen, gedichten met
stempels (taaldrukken), een roddelrubriek, vakantie-
verhalen en natuurlijk het weer. Met Cineac Noord gingen
de kinderen de wijk in om, met een camera in de aanslag,
mensen en organisaties te interviewen om te horen wat er
speelt. Op de Maakwereld werden deze interviews
verwerkt tot een filmpje of een artikel in de
Maakwereldkrant. Eén van de videoreportages heeft zelfs
een Europese prijs gewonnen!

Heel veel verschillende mensen
hebben samen met de kinderen uit
Noord een hele inspirerende en
vrolijke plek gemaakt. In 2005 was
het sprookje van de Maakwereld
afgelopen. Alle kennis en het belang
van taal is verhuisd naar het
Kinderparadijs in de Meidoornstraat
waar de geest van de Maakwereld
nog steeds rondwaart.

éé

…

‘

’

De maakwereld
Taal is lekker, taal is leuk!
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Om kinderen goed voor te bereiden op hun
toekomst hebben ze meer nodig dan rekenen,
taal en andere schoolvakken. Hoe leuk is het om
de 21e eeuwse vaardigheden op een inspirerende
manier aan te leren! Kinderparadijs Meidoorn
heeft jarenlange ervaring met het geven van
vakken als kunst, techniek, muziek, natuur en
dans.

Kipa op school

Djembéles op de C’70 in 2013.

Op de Hildegardisschool een projectweek over Rotterdam,
op de Talmaschool en Noen het hele jaar door
technieklessen en op de Klimopschool een talentenproject.
Dit is slechts een greep uit de projecten die Kipa dit
schooljaar 2022-2023 draait op de verschillende scholen in
Rotterdam. Tijdens de projecten en lessen krijgen kinderen
de mogelijkheid om allerlei nieuwe dingen te leren en
kunnen allerlei verrassende thema’s aan bod komen.

Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Kipa een
ongelofelijke hoeveelheid activiteiten op scholen
uitgevoerd. Juf Eva zegt: “Het lesgeven op school was zo
leuk. Ik zit nu vaker op kantoor achter de computer, maar ik
mis het lesgeven op de scholen echt heel erg. Het leuke
was dat we allerlei talentgebieden voorbij laten komen en
dat we de kinderen in een andere setting zien dan na
schooltijd.” Oud-medewerker Andrew zegt hierover: “Ik
heb vooral technieklessen gegeven op school. Meestal als
ondersteuner, maar soms ook echt als degene voor de
klas. Het grappige is dat er achter ben gekomen dat ik op
het gebied van techniek goed ben in dingen uitleggen en
kinderen goed kan helpen het zelf te leren, maar dat ik het
zelf vaak niet zo goed kan als de kinderen.”

“

”

Brede school activiteit met de 
Klimopschool in de Activiteiten-
hoek in de Tollenstraat, maart 2011
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Op een gure vrijdagavond vormt een lange rij
voor de deur van het Kinderparadijs, Het is tijd
voor Halloween. Het thema is ieder jaar weer
een verrassing: vorig jaar woonde er een
poppenmaker met on-dode poppen in het
gebouw, dit jaar werden we overgenomen door
een bende spookpiraten. De hele avond kunnen
je bij Kipa gegil en gelach horen.

Voor de kinderen is het de avond om veilig een
griezelig avontuur te beleven en te laten zien dat
je nergens bang voor bent. Dat vinden de
medewerkers natuurlijk een uitdaging! Oud-
medewerker Lotte: “Fantastisch om met soms
eenvoudige middelen de stoerste kinderen
"klein" te krijgen en ze uit hun comfortzone te
halen. “ Andrew is het daarmee eens: “Het zijn
niet alleen de kinderen die schrikken, het komt
vaak genoeg voor dat de ouders en begeleiders
van de groepjes banger zijn dan de kinderen!”

Als kinderen echt bang zijn, dan kunnen ze
“Muis!” roepen. De schrikkers doen dan hun best
om niet eng over te komen, wat nog moeilijk is
als je eruit ziet als een griezel.

Voor Ed is niets te gek als het om Halloween
gaat: zo lag hij in een zelf-gegraven graf in de
Avonturentuin in het pikdonker. Als de kinderen
langs kwamen sprong hij onverwacht omhoog.
Supereng! Ook vermomde hij zich als
gebochelde en moesten de kinderen sleutels uit
zijn gewaad halen. Ed vertelt: “Niet alleen de
kinderen, maar ook de ouders en begeleiders
riepen “Muis!”. “Dat klopt!”, lacht Eva, “ik was die
Halloween ook super bang.”

De kinderen en paradijzenaars vinden
Halloween op het Kinderparadijs legendarisch.
Kom je volgend jaar ook mee griezelen? Als je
durft…

Wanneer je oud-leden vraagt naar hun beste
herinneringen aan het Kinderparadijs, komt Halloween
altijd bovendrijven. Ieder jaar in de herfstvakantie
griezelen we er met elkaar op los. Op woensdag is het
‘Kleine Halloween’ voor kinderen tot en met zeven jaar.
Zij krijgen een spannend verhaal te horen en gaan
vervolgens allerlei leuke activiteiten doen. Maar het
draait eigenlijk allemaal om de vrijdag, want dan is
‘Grote Halloween’. Kinderen kunnen niet wachten tot ze
8 jaar zijn en mee mogen doen. Overdag bereiden de
medewerkers alles voor en ‘s avonds na zonsondergang
gebeurt het. Met hulp van oud-leden, ouders, (oud-)
stagiaires en andere vrijwilligers maken we er voor de
kinderen een mega-enge avond van.
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Oud-paradijzenaars vertellen
Er hebben in 25 jaar heel wat mensen bij het Kinderparadijs gewerkt. Een
deel van hen wilde graag hun belevenissen delen met de lezers van het
Kipa-magazine.

“

”

Al onze Oud-Paradijzenaars hebben meer dan genoeg grappige momenten op
het Kinderparadijs meegemaakt. Esle vertelt: “Ik liet kinderen mijn bamboe
koffiebeker gebruiken om een eikeltje kapot te slaan. In plaats van dat het
eikeltje stuk ging, zat er een gat in mijn beker!! Gelukkig konden we er allemaal
om lachen.” Een leukste herinnering kiezen, is voor de oud-medewerkers
lastig. “Want er zijn zoveel bijzondere momenten geweest”, zegt Esle. Volgens
Esther wordt er heel wat afgelachen. En niet alleen met de kinderen, maar ook
met ouders en collega’s. “Van gestolen tombolaprijs onder het T-shirt, en
Frans die geen Frans sprak, tot de grap over de centerfold met Jerney…. Heel
veel lol” aldus Esther.

In een speeltuin werken is natuurlijk een kinderdroom die uitkomt! Onze oud-
medewerkers hadden dan ook veel plezier tijdens het spelmaken.’ Tien tellen
in de rimboe’ is het favoriete spel van Esle. Andrew vindt het bijzonder dat je
voor je werk mag schommelen en trefbal spelen! “Hoe heerlijk is het om soms
even voor je werk zo actief te kunnen zijn. Weinig andere banen die dit bieden! “

Maar onze Paradijzenaars doen meer dan alleen spelletjes spelen. Andrew
vertelt: “Wat voor mij het spelmaken voldoening geeft is om te merken hoe
goed het voor de kinderen is. Soms komt er een nieuw kind de speeltuin in, stil
en verlegen. Door het kind mee te nemen, bij anderen te introduceren, of alleen
maar wat tips te geven, zie je ze opbloeien. Aan de andere kant, soms heb je
bezoek van kinderen die bijna nooit komen, maar vooral in de wijk op straat
spelen. Dan krijg je een beetje een beeld van hoe de vaste bezoekers hadden
kunnen worden als zij niet elke dag naar Kipa komen. Dan merk je zeker dat
kinderen die weinig komen een hele andere mentaliteit hebben, dat die gewoon
kinds spelen eigenlijk niet zo goed kunnen. Of niet weten om te gaan met
positieve aandacht. Dat contrast geeft goed weer hoe belangrijk alleen al het
pedagogisch klimaat van de speeltuin is.”

Esther vindt het Kinderparadijs een heel mooi plekje in een bijzondere buurt
met mensen die vol passie en positiviteit hun werk doen. “Daardoor ontstaat er
magie en gebeuren er hele bijzondere dingen. Waanzinnig om daar aan te
hebben mogen bijdragen.”
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De activiteiten van Kinderparadijs Meidoorn vinden niet alleen in de
speeltuin en Avonturentuin plaats. Al jaren verzorgen wij ook lessen op
scholen in het Oude Noorden en Crooswijk. Vroeger ook op de C70, nu
nog altijd bij de Talmaschool, de Hildegardisschool en Noen. Esle
vertelt: “De leukste les die ik gegeven heb was het maken van de boot
met groep 4 van de Hildegardisschool! Hier moesten de leerlingen
enorm hard werken maar hadden ze ook echt een heel leuk resultaat.”
Lotte vond het soms een uitdaging om de hele klas mee te krijgen.
Wanneer dat dan lukte genoot ze van de succeservaring. Daarnaast
vond ze het samen met scholen werken aan de Wijkwaarden bijzonder.

Esle, Lotte, Andrew en Esther vonden de sfeer bij Kipa fijn. Lotte vertelt
hierover: “We vulden elkaar in expertise aan en zo ook de kinderen. Ik
vond het erg prettig dat het geen grote organisatie was. De drempel was
laag en je werd echt als mens met je kwaliteiten gezien in plaats van
een pionnetje.” Andrew begon als vrijwilliger. “Kinderparadijs heeft mij
een plek geboden waar ik in mijn eigen tempo werk kon opbouwen
zodat ik weer betaald werk aankon. Kipa heeft mij de ruimte gegeven
om het zelfvertrouwen en energie op te bouwen om weer mee te
draaien in de maatschappij. “ Tot slot zegt Esther: “Er zijn zoveel mooie
herinneringen! Maar het mooiste is toch een groep mensen bij elkaar
met hart voor het werk en elkaar. Om daar onderdeel van te zijn was
echt te gek! En een super leuke doelgroep!”

“

”

Volgens Andrew heeft elk kind wel eens goede en slechte buien, maar is Kipa voor vele
kinderen de plek waar ze zich, op een goede manier, konden afreageren of ontwikkelen. “Door
het geven van wat tijd en aandacht, verlieten gefrustreerde kinderen de speeltuin weer een
stuk rustiger en vrolijker, en de stille verlegen kindjes vol energie en praatjes.” Lotte geeft aan
dat kinderen veel kunnen leren in het Kinderparadijs door het spelen in groepen. “Werken met
verschillende groepen met grote diversiteit aan kinderen, was echt het allerleukst. Misschien
ook omdat ik zelf minder goed ben in individueel spel.” De speeltuin met alle torens en wieken
had volgens Lotte wel een nadeel: “Je merkte dat wanneer kinderen minder lekker
meekwamen of gedrag lieten zien dat niet door de beugel kon, de speeltuin veel mogelijkheden
tot verstoppen zorgde.” Het is volgens Lotte op dat soort momenten cruciaal dat de
medewerkers van Kipa en ouders van het kind goed samenwerken. Zij kunnen er samen voor
zorgen dat kinderen leren over het maken van goede sociale keuzes.
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Kinderparadijs

Broertje, zusje

Mama, schommelen, glijden

Tikkertje met meester Matthijs

Voetballen!

Zakaria (4 jaar)

Zandbak

Taarten maken

Versieren met houtjes

Lekker voor de juffen

Jammie!

Amina (5 jaar)

KIPA POËZIE

Schommel

Koprol maken

Heen en weer

Op bijna alle dagen

Superleuk!

Razina (10 jaar)

Spelen

Lekker glijden

Snel en hoog

Soms alleen soms samen

AAAAAHHHH!

Nouh (6 jaar)

Hafsa en Maryam (6 en 8 jaar)

Kipa

Is heel leuk

Nat worden

Droog worden

Even zonnen

Roepen naar m’n broertje

Papa ik kom

Achter mij staat papa

Rommel maken mag

Aardig moet je zijn

De schommel is te gek

Ik vind ijsjes lekker

Jongleren is tof

Samen spelen is leuk

Winta (9jaar)

Blauw

Schilderij stoel 

Lak verf blad

Schort blokjes lucht blauwe 

bes

Wolken

Alissia (10 jaar)

Trefbal

Bal gooien

Elkaar af gooien

Leuk spelen met iedereen

AF!

Kusai (6 jaar)

Tikkertje

Met meester

Springen en rennen

Van hier naar daar

Tikkie!

Soulaiman (7 jaar)
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Kipa meditatie

De juffen en meesters van het Kinderparadijs houden soms een meditatie met
elkaar. Een meditatie kan je helpen om rustig te worden, om te ontspannen en om
je creativiteit te vergroten. Ook voor kinderen kan het heel prettig zijn om te
mediteren. Is mediteren moeilijk? Nee hoor, helemaal niet! Wat je nodig hebt is
een plekje om ongestoord te zitten of liggen. Dat kan thuis zijn, maar ook buiten
zijn veel geschikte plekjes te vinden. Ook heb je iemand nodig die de meditatie aan
je voorleest. Wil je het een keer proberen? Zoek iemand die een rustige kalme
stem heeft en vraag of diegene de meditatietekst aan jou kan voorlezen.

Deze meditatie speelt zich af in de Avonturentuin, de grote tuin achter het
Kinderparadijs. Ga maar lekker zitten of liggen. Doe je ogen dicht, dan kun je
makkelijker meegaan in het verhaal. Concentreer je op je ademhaling, adem
rustig in en rustig weer uit. Voel hoe de lucht je longen opvult en hoe de lucht je
lichaam weer verlaat. Voel hoe je lichaam wordt gedragen door de stoel waarop je
zit of het gras waarin je ligt. Ontspan je maar, en luister naar het verhaal van deze
meditatie.
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Je loopt naar een pruimenboom toe en ziet dat er heerlijke rijpe pruimen in hangen. Je strekt

je hand uit en plukt een pruim. Je ruikt eraan en ruikt de zoete, fruitige geur. Je proeft van de

pruim, je geniet van de zoete, sappige smaak in je mond. Als je de pruim hebt opgegeten loop je

verder de tuin in, het grote grasveld op.

Je gaat zitten in het gras en voelt met je handen aan de grassprietjes die overal om je heen

staan. Het gras kriebelt aan je vingers. Tussen het gras zie je paarse en gele bloemetjes staan.

Wat een mooi gezicht. Je ruikt de bloemetjes en het gras en voelt de zon lekker warm op je

schijnen.

Je ziet een vlinder voorbij fladderen en je staat op. Je loopt achter de vlinder aan, die

dwarrelend boven het grasveld vliegt. De vlinder gaat zitten op een bloem aan de rand van de

moestuin. Hij zit zo stil, dat je hem goed kunt bewonderen. De vlinder is prachtig gekleurd,

rood met zwart, en het lijkt wel of er blauw met gele oogjes op zijn vleugels zitten. Wat een

mooi diertje. Hij fladdert weer weg, hoog de lucht in, en je kijkt de vlinder na tot je hem niet

meer kunt zien.

Je loopt de moestuin in en kijkt om je heen. Je ziet kersen hangen in de kersenboom, ze zijn zo

donkerrood dat ze bijna zwart zijn. Je plukt en proeft een paar heerlijk zoete kersen. Je loopt

over het smalle paadje door de moestuin en ziet dat er aardbeienplanten staan. Je tilt de

groene blaadjes op en ontdekt een glimmende felrode aardbei. Je plukt hem af en stopt hem in

je mond. Terwijl je langzaam op de aardbei kauwt, loop je verder door de tuin.

Je gaat weer in het grasveld zitten en spitst je oren. Het is vredig en rustig om je heen, maar

toch hoor je af en toe geluiden. Je hoort de blaadjes van de bomen zachtjes ruisen in de wind.

Je hoort een kreet van een parkiet die met zijn felgroene vleugels hoog over je heen vliegt. En

je hoort een merel zingen vanaf het dak van de kas. De merel zingt je weer terug naar het hier

en nu, naar de echte wereld. Doe je ogen weer rustig open. Beweeg je lichaam even

ontspannen heen en weer.

Je staat op straat, voor de zwarte poort van het Kinderparadijs. De zon schijnt op je hoofd,

schouders en rug. Je hoort een merel zingen. Wat een lekker weer is het. De zwarte poort

staat open en je loopt rustig naar binnen. Je loopt rechtdoor, zo de Avonturentuin in.

Als je om je heen kijkt zie je allerlei verschillende kleuren groen. Grasgroen, pruimen-

bomengroen, muntgroen, heggengroen, sperziebonengroen, wilgenhutgroen. Er staat een

zacht briesje en de blaadjes van de bomen bewegen zachtjes.
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Naast het werk dat we voor en met de kinderen doen, vinden we de
samenwerking met ouders ook ontzettend belangrijk. Door goed samen te
werken met ouders, kunnen we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden.
We organiseren graag oudermiddagen met veel verschillende thema’s, van
samen koken tot leren omgaan met pubers. Hier kunnen ouders elkaar
ontmoeten, ervaringen uitwisselen en zo met en van elkaar leren.

Souliya, moeder van vier kinderen, vertelt dat een paar van haar kinderen hier
speelden toen we nog bekend stonden als ‘Opa Dick’. De oudere dochters helpen
nog graag met activiteiten, zoals Halloween. Ze vertelt waarom ze haar kinderen
hier graag hun vrije tijd laat spenderen: “Het is een veilige omgeving voor kinderen
om te spelen en ik vind de begeleiders ook heel fijn, ik geef het een dikke 10. Al mijn
kinderen kwamen hier en ze hebben nog nooit een activiteit gemist. Ze hebben echt
genoten van hun tijd bij het Kinderparadijs en renden na schooltijd direct
hierheen.” Haar jongste zoon van vijf jaar is het laatste lid van de vier kinderen en
speelt hier dagelijks. Als het aan hem ligt, dan komt hij altijd, zelfs wanneer hij ziek
is. “Hij vraagt ook vaak op zondag en maandag of hij naar het Kinderparadijs mag
komen, maar dan zijn jullie dicht.”

Het fijnst aan Kipa vindt Souliya dat de kinderen hier veilig kunnen spelen. Normaal
gesproken mag mijn zoon niet buiten spelen zonder moeder, zijn zussen of broer,
maar bij Kipa durft ze hem alleen te laten om vrij te spelen. Moeder vertelt dat ze
het Kinderparadijs heel belangrijk vindt: “Het is niet zomaar een speeltuin, maar
kinderen leren er heel veel.” Souliya vindt het fijn dat er verschillende activiteiten
en uitstapjes geboden worden. “Van mij mag mijn kind lekker vies worden. Ik vind
het belangrijk dat hij zichzelf ontwikkelt en ontdekt wat hij leuk vindt, dus met blote
voeten door de verf lopen vind ik helemaal niet erg.”

De ouderbijeenkomsten vindt moeder ook fijn. “Als ik zelf vrij of tijd heb kom ik ook
heel graag hier. Het contact tussen ouders vind ik belangrijk, het is altijd leuk om
een praatje te maken. Ik vind het fijn om met begeleiders te praten en betrokken te
zijn bij mijn kind. Als er iets is, dan bellen jullie gelijk en dan kom ik ook meteen
eraan.”

Samira, moeder van twee meiden van zeven en acht, heeft ons afgelopen zomer
leren kennen. De eerste keer bij het Kinderparadijs vonden ze alle drie hartstikke
leuk, waardoor de meiden nu regelmatig langskomen om te spelen in Speeltuin
Wikado en deel te nemen aan de clubjes. De voornaamste reden waarom Samira
haar kinderen graag bij het Kinderparadijs laat spelen is vanwege de begeleiding.
“Jullie zijn erin geschoold. Dat vind je niet in een andere speeltuin. Jullie zijn ook
heel erg betrokken en geïnteresseerd in mij. Ik ga hier met een fijn en goed gevoel
weg. Mijn kinderen ook. En als zij blij zijn, ben ik ook heel blij!”, vertelt Samira. Ze
vindt het fijn dat op een gegeven moment vriendschappen ontstaan, doordat
kinderen hier steeds terugkomen.

Samira is ook heel tevreden met de clubjes. “Als je kind het bijvoorbeeld leuk vindt
om ergens te koken met andere kinderen, dan moet je daar normaal actief op zoek
naar gaan. Je vindt geen andere plek waar kinderen zoveel verschillende
activiteiten kunnen doen op één plek. Het wordt ook op een hele leuke manier
gegeven.” Doordat de kinderen niet in het Oude Noorden wonen, kunnen ze niet
dagelijks naar Kipa komen; “Het liefst zou ik jullie oppakken en naast mijn huis
plaatsen, dan zouden ze hier elke dag zijn!”

Nabila, Een moeder van drie kinderen (4, 6 en 7 jaar) komt iedere dag naar het
Kinderparadijs met haar kinderen. “De kinderen vinden het heel leuk hier, iedereen
is net als familie. Het is een plek om samen te komen, voor kinderen, maar ook
voor ouders. Dat is fijn.”, vertelt moeder. Het grote aanbod qua activiteiten voor de
kinderen ervaart ze als prettig, maar ook voor de ouders vindt ze het heel gezellig
en fijn. Ze kan niet kiezen wat ze het leukst vindt aan Kipa, omdat ze eigenlijk alles
leuk en fijn vindt. “Ik vind het moeilijk om een keuze te maken, maar ik vind het fijn
dat de begeleiders luisteren naar de behoeften van ouders, jullie denken mee en ik
voel mij begrepen.” vertelt moeder.

“

”



“

”

Winta (9 jaar)

Wat kun je hier leren?
Alles! Leren koken, knutselen, leren 
spelen, soms leren dansen. Leren 
schilderen. Leren om op avontuur te 
gaan. En met een plannetje heb ik 
geleerd hoe ik minder snel boos kan 
worden. 

Wat hoop je voor het Kinderparadijs?
Dat het binnen groter wordt, zodat 
we nog meer plekken hebben om 
activiteiten te doen.

Hawanatu (10 jaar)

Wat vind je het allerleukst aan 
het Kinderparadijs?
Kokkies! Omdat je niet alleen 
kunt spelen hier, maar ook kunt 
koken en eten. Schommelen, 
draaimolen, binnen tekenen, 
met je lievelingsjuf spelen, 
touwtje springen, boek pakken 
en lezen. 

Luciene (8 jaar)

Wat zou je hier graag nog willen doen?
Ik wil een achtbaan hier, en een nog 
hogere glijbaan, die zo rond gaat. En 
een Falcon, en een Formule X. En ik wil 
dat Langnek hier is.

Winta (9jaar)

Wat kun je hier leren?
Je kunt leren met mensen 
sociaal om te gaan. Je kunt 
moeilijke woorden leren. En 
over de natuur, en over de 
kunst van de natuur leren. 
Je kunt mensen leren 
kennen, en je kunt leren 
trommelen. 

Asiya (12 jaar)

Wat kun je hier leren?
Knutselen, bij Kokkies kun je leren 
koken. Je leert hier om met elkaar om 
te gaan.

Ciara (9 jaar)
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” Nouh (6 jaar)

Wat is het leukste in de speeltuin?
Ik kan niet kiezen. Maar als het echt 

moet, dan vind ik de schommels het 

leukst én dat de meesters en de juffen 

lief voor mij zijn.

Meriem (6 jaar)

“

”

Fatima (12 jaar)

“Het Kinderparadijs is 

fijn. De meester helpt 

ons altijd.”

Liyam en Mohammed
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“Zonder  Kinderparadijs is het 
saai.”

Yazid (10 jaar)



De Juffen en meesters van Kipa

Wij zijn Debbie dos Santos en Eva Walbeek. Wij werken alweer 7 en 17
jaar bij het Kinderparadijs. Sinds februari 2022 zijn wij managers van
Kipa. Samen zorgen we ervoor dat het team lekker zijn werk kan
doen en dat alles goed geregeld is. Wij zijn ontzettend trots dat we al
zo’n lange tijd voor het Kinderparadijs werken en dat we zo’n fijne
groep collega’s hebben. Zonder hen zou Kipa nooit zoveel kwaliteit
kunnen bieden. Wij zijn iedere dag weer blij als we hier aan de slag
kunnen. We hopen dat Kipa nog 25 jaar bestaat!

Voor mij is het Kinderparadijs
als thuiskomen. Mijn collega’s,
de ouders en vooral de
kinderen zorgden er binnen 1
week al voor dat ik enorm van
deze plek ben gaan houden.
Onderhand is het bijna twee
jaar en ik kan me geen leukere
werkplek wensen. Love voor
alle kids en mijn boys van NGT.
Ayse

De kinderen maken het kind in
mij los, vol met energie en
plezier. De uitdaging is het
lastigste kind te bereiken en dan
later zien dat er wederzijds
respect ontstaat. Daar doe ik het
voor. - Ed

Wat ik zo tof aan het Kinderparadijs
vind, is dat het niet alleen een
tweede thuis is voor veel kinderen
uit het Oude Noorden, maar het ook
voor mij zo voelt als medewerker.
Het maakt mij ontzettend gelukkig
om deel uit te maken van deze
warme en liefdevolle familie. Het is
erg lastig om uit te leggen hoe
speciaal Kipa is, je kunt het alleen
ervaren, dan weet je precies wat ik
bedoel. - Fen

Werken bij Kipa is super leuk. Je
komt binnen in een warme
omgeving en alles wat je te doen
krijgt, doe je met plezier. De
medewerkers en kinderen zetten
altijd een lach op je gezicht ook al
heb je het even moeilijk. Daarbij is
het fijn om te werken bij Kipa omdat
je altijd ergens mee bezig bent waar
je een persoon op een positieve
manier kan helpen. - Jelisa

“

”

Al meer dan 17 jaar werk ik bij het
Kinderparadijs. Die tijd is voorbij
gevlogen. Ik heb zoveel geweldige
mensen leren kennen en zoveel toffe
dingen gedaan. Iedere dag ga ik met
plezier naar mijn werk. De kinderen,
ouders, collega’s en de plek maken
Kipa de mooiste werkplek op aarde. Op
naar de volgende 25 jaar! Liefs Eva

Het Kinderparadijs is voor mij een plek waar je plezier maakt, met en van kinderen leert en samen op avontuur
gaat. De kinderen en het team van Kipa zijn super creatief, geen dag is hetzelfde en dat maakt werken bij het
Kinderparadijs super leuk en leerzaam. - Madelon

Waar een wil is, is een weg! Niks is
te gek bij Kipa, samen kunnen we
alles bereiken. Creativiteit is een
tool die we met de kinderen inzetten
om iets nieuws te creëren. De
uitkomsten zijn vaak uniek en
interessant. Dat zie je wel terug in
dit magazine! - Maud



Een saaie dag bij het Kinderparadijs bestaat niet. Werken met
kinderen, ouders én netwerkpartners maakt mijn werk ontzettend
leuk en afwisselend. Niets is mooier dan bij elkaar komen om de
kinderen samen het beste te kunnen bieden! - Isra

Elke dag brengt iets bijzonders bij het
Kinderparadijs. De ene keer kun je een kind iets
nieuws leren, waar het heel trots op is. Een andere
keer word je in de pan gehakt tijdens een potje
voetbal. Ik geniet vooral van de creativiteit en
vindingrijkheid van de kinderen en ik vind het echt
geweldig om de wereld door hun ogen te mogen
bekijken. Daarnaast ben ik heel blij om deel uit te
mogen maken van ons superfijne team! - Wies

“

”

Ik vind het mooi om te zien hoe de
Paradijzenaars zich inzetten voor de
gezinnen in de wijk. Het is heel fijn om
mijn steentje bij te dragen aan een
plek waar het draait om de toekomst
van kinderen en niet om winst. En het
is hier ook nog hele mooie, toffe
werkplek! - Evelien

“

ë ”

Ik werk nu al een tijdje bij KIPA. Wat mij voornamelijk opviel in mijn
eerste werkweken is dat onze team zo warm en als een familie
met elkaar omgaat. We werken altijd in een heerlijke sfeer. Ik hoop
dat ik nog vele vele jaren KIPA mag versterken! - Brahim

Creativiteit zit in een klein hoekje en dat
wordt in het Kinderparadijs elke dag
bewezen. Iedereen is uniek en dat maakt
dit werk zo ontzettend mooi. Het is prachtig
om de wereld samen met de kinderen elke
dag weer te ontdekken. - Dion
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Het Kinderparadijs is de mooiste en meest
bijzondere organisatie waar ik ooit heb
gewerkt! Ruim zes jaar maak ik al deel uit van
de Kinderparadijs familie, en zo voelt het ook
echt: als familie! Het is zo een warm, gezellig
divers team. Ik ben begonnen met Noord’s Got
Talent en mag mij sinds februari 2022 een van
de managers van KIPA noemen. Alle jongens
van NGT, ook die van jaren terug, zitten in mijn
hart. Ik mis het af en toe maar gelukkig komen
vele nog langs in ons kantoortje! De
inspirerende omgeving en stalende koppies
van de kinderen maken het elke dag weer een
feestje om hier te mogen werken! Op naar de
volgende 25jaar! - Debbie

Voor mij blijft kipa een veilige tweede thuis. Elke dag
is anders maar toch zo vertrouwt hetzelfde.Ik ben
trots dat ik al jaren betrokken mag zijn bij de
ontwikkeling van vele kinderen uit het Oude
Noorden. Duizende oprechte knuffels die ik heb
mogen ontvangen en nog steeds krijg als ik ze tegen
kom op straat. Hoe paradijselijk is dat? - Sibel



Heb je alle puzzels gedaan? Dan ben je een echte Puzzel-Paradijzenaar! Hieronder vind
je de antwoorden.

“

”

1 komkommer
2 druiven
3 peer
4 tomaten
5 pompoen
6 prei
7 koolrabi
8 paksoi
9 bramen
10 zwarte kool

Kermit de Sticker, appelmoes maken, soms begint nu
eenmaal met de letter S, een dophertje, dan heeft ie een
kersenschudding, een haan legt geen eieren.

Het is dwerg helemaal
rechts. Hij is namelijk aan
het zeven… Vandaar dat hij
de zevende dwerg is.

Het grootste getal dat je kunt
maken = 51181

Op de foto staat een stukje
van de grote glijbaan.

Rekenraandselantwoord: 12

Antwoorden op de raadsels van pagina 7.

Oplossingen van de raadsels op bladzijde 30
1. Gisteren, vandaag en morgen.
2. D (het zijn de eerste letters van de maanden, dus de D

van december)
3. Mo.
4. Hamer: €1,05 en de spijker €0,05.
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Het is onbegonnen werk om iedereen persoonlijk te bedanken voor
de bijdrage die zij hebben geleverd aan 25 jaar Kinderparadijs. Toch
gaan we ons eraan wagen om zoveel mogelijk mensen in het
zonnetje te zetten.

Wij willen uiteraard als eerst alle kinderen en ouders bedanken, die
de afgelopen 25 jaar tot een prachtige reis hebben gemaakt. We
hebben mogen genieten van jullie talenten, eigenheid en creativiteit.
Jullie zorgen ervoor dat iedere werkdag een verrassing is. Het
vertrouwen dat jullie in ons hebben, blijft een waanzinnig mooi
cadeau.

Een mega shout out aan alle (oud-)medewerkers van Kipa. Wat
hebben we een hoop meegemaakt met elkaar en wat betekenen we
veel voor de gezinnen uit Noord. Door jullie aanwezigheid kunnen
kinderen hun talenten ontdekken, hebben ze een veilige ontwikkel-
plek en voelen zij zich iedere dag gezien en geliefd. Alle (oud-)
collega’s ook bedankt voor het creëren van een inspirerende en fijne
werkplek. Het bieden van een tweede thuis begint bij het team, dus
bij deze bedankt voor het bieden van een luisterend oor, een goede
grap, creatieve oplossingen en een schouder om op te leunen. Extra
dikke dank aan: Haika, Natasja, Esther en Sabine!

Alle stagiaires van de afgelopen 25 jaar worden met groot applaus
en een diepe buiging bedankt voor hun bijdrage aan het
Kinderparadijs. Ieder jaar maken jullie een onuitwisbare indruk op
de kinderen, de ouders en het team. Door jullie inbreng en nieuwe
inzichten kan Kipa met de tijd mee en blijven ontwikkelen.

Het Kinderparadijs heeft een bestuur – in wisselende samenstelling
– dat zich op vrijwillige basis inzet voor de organisatie. Hun
expertise en inbreng is van groot belang. Het bestuur ondersteunt
het team op allerlei vlakken en zorgt ervoor dat de organisatie een
stabiele basis heeft. De kinderen en ouders zullen nooit weten
hoeveel de (oud-)bestuursleden voor het Kinderparadijs hebben
betekend en nog steeds betekenen. Bedankt – ook namens de
kinderen en hun ouders – dat wij al 25 jaar op jullie kunnen rekenen!

Een bijzonder dankwoord voor alle vrijwilligers die zich in de loop
der jaren hebben ingezet voor Kipa. Zonder jullie zou het
Kinderparadijs er heel anders hebben uitgezien. Jullie inzet is van
groot belang voor ons allemaal.

Alle wijknetwerkpartners bedankt voor 25 jaar samenwerkingen op
verschillende vlakken. We maken ons samen hard voor een veilig
wijkpedagogisch klimaat en werken aan een generatie zonder
achterstanden. Het is mooi om te zien hoe jullie je inzetten voor
Noord (en Rotterdam), om hierin met jullie samen te werken en
jullie kennis en kunde te mogen delen.

De gemeente Rotterdam, ongelofelijk bedankt voor jullie geloof in
de kracht en kwaliteit van het Kinderparadijs.

Om niemand te vergeten. Tot slot, een oprechte en diepe buiging
voor iedereen die in deze 25 jaar iets voor het Kinderparadijs heeft
betekend!

BEDANKT
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