Dat is voor mensen met niet zoveel geld, want de
kleding is best goedkoop. Ze verkopen bijvoorbeeld
zwemkleding, winterjassen, schoenen, truitjes/T-shirts,
broeken. Het goedkoopste is €0,50 en het duurste is
€15,-
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Door: Chaima
Twee keer per jaar wordt er een kledingbeurs gehouden in Gouda-oost. Mensen kunnen kinderkleding inleveren en de volgende dag worden die kleren verkocht.

De kledingbeurs was op zaterdag 28 september, in
basisschool het Carillon in de grote hal aan de Geerpolderweg 32-34. De volgende kledingbeurs is in april
2014. Op 4 april kan je de kleding inleveren en op 5
april word de kleding dan verkocht. Voor meer informatie kun je naar http://kinderkledingbeursgouda.
jouwweb.nl
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De kledingbeurs
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‘We controleren alle kleren of ze wel heel en schoon
zijn,’ zegt Miranda. Zij is één van de organisatoren van
de beurs. Het is veel werk om het te organiseren. Er
worden wel 6000 kledingstukken verkocht.
‘We hebben zeventig vrijwilligers verdeelt over twee
dagen. De kleren hangen in 38 kledingrekken en ze
liggen op tafels,’ vertelt Miranda.

.................................
De rovende draak

Colofon:

De draak neemt wraak
Hij pleegt een inbraak

Redactie: Majda, Chaima, Kübra, Youssef, Nisrine.
Sanne Rooseboom (hoofdredacteur), Michelle van
Oostende (Participe), Vanessa Landsmeer-Lugthart en
Vera Chün.

Door Majda

Dat doet hij vaak
De mensen horen gekraak
Dat is raak
Hij spuwt geen vuur maar braak
Dat is zijn taak
Maar het heeft een hele rare smaak
Dit was een gemiste zaak
De mensen zeggen: het is game over
Met deze drakenrover
stop hem in de cel
en ik tover wel

Ontwerp: Irene Tielman
Met dank aan: Het Nelson Mandela Centrum, de wijkagenten, Miranda, Niels, Ikram en de kinderen die een
keertje mee kwamen helpen. De kinderkrant wordt
mogelijk gemaakt door Participe en de Brede School.
Ook voor deze krant is, net als in 2012, subsidie verleend door de Regiegroep en het Wijkteam Oost die
hiervoor een wijkbudget beschikbaar hebben gesteld.
Wil je meedoen of meer informatie? Mail naar
kinderkrantoost@hotmail.com

Sport punt Gouda
Door: Chaima, Zeynep. Eindredactie door Nisrine

We hebben een van de begeleiders geïnterviewd.

Op een middag buiten op het schoolplein zagen we
Sportpunt Gouda (eigenlijk schrijf je sport.Gouda,
maar je spreekt het uit als sportpunt Gouda). Kinderen speelden en er waren twee begeleiders.

Hoe heet u?
Niels Bakker
Vervolg op pagina 2

...................................................................
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Vervolg op pagina 2

Hoe oud bent u?
25 jaar
Hoelang doet u dit werk?
Drie jaar
Wat voor werk doet u?
We geven gymles voor kinderen op de basisschool en
organiseren sportdagen.

Hoe kan je mee doen?
Als je langs komt dan zetten ze je op een lijst. Dan
vragen ze je naam, achternaam, groep, school en of je
op een sport zit.

Waar is het?
Elke dag is ergens anders, maar maandag na schooltijd
op het schoolplein van Basisschool Wereldwijs. (Dat is
waar wij het zagen.)
Wat voor speelgoed hebben jullie?
Tennisracket met tennisballen, badminton, voetbal,
springstokken, volleyballen. Die sportspullen zitten in
een soort kar die overal mee naar toe kan.

.................................

Voor wie is Sportpunt Gouda bedoeld?
Kinderen van basisscholen.

De peuterspeelzaal
Majda met hulp van Youssef

Ik heb iemand geïnterviewd die stage loopt op de
peuterspeelzaal Eigenwijs 2. Ze heet Ikram. Ikram, is
21 jaar oud.
Ze volgt de opleiding “pedagogisch medewerker.”
Dat doet ze omdat je dan met peuters kan spelen en
werken. Als ze niet op de peuterspeelzaal zit, dan is
ze aan het werk met oudere mensen in een bejaardentehuis. Ze werkt in de peuterspeelzaal omdat ze
het leuk vindt om met kinderen te spelen. De peuter-

speelzaal ziet er vrolijk uit. De kinderen hebben appels
gemaakt en tekeningen. Er is een speelhoek, er zijn
rood wit en blauwe kleuren, liedjesboeken, een keuken, veel autootjes, speelgoed, lego en duplo.
Er zijn twee groepen en er zitten 16 kinderen per
groep. Als de kinderen spelen, spelen ze met klei en
lego. En er wordt elke dag geknutseld, verder mogen de kinderen zelf bepalen wat ze willen doen. De
kinderen zijn twee en drie jaar oud. Ze gedragen zich
goed maar een paar kinderen hebben hun eigen willetje, zegt Ikram.

Het werk van de wijkagent
Door Kübra en Youssef

Dit is een interview met de wijkagenten Kamal en Lily.
Wat heeft de wijkagent aan en bij zich?
Een wijkagent draagt een uniform, stropdas, sjaal (bij
vrouwen), pistool (walther), portofoon, pepperspray,
handboeien, patronen, zaklamp, legitimatiebewijs,
pen, schrijfblok, epauletten. Dat is een tekentje op zijn
schouder wat zijn rang aangeeft
Wanneer zijn jullie begonnen met dit werk?
Lily in juni 2013, Kamal in mei 2013.
Waarom in Oosterwei?
Dat is de leukste wijk van Gouda, zegt Lily
Wat is het verschil tussen een wijkagent en een
agent?
Lily: ‘Een wijkagent krijg meer tijd om in de wijk aandacht te geven.’
Wat doet een wijkagent dan allemaal?
Lily: ‘Contact maken met bewoners en problemen
oplossen en voorkomen. En mensen helpen.’
Kamal: ‘Goed opletten, bemiddelen als er een probleem is, als er bijvoorbeeld ruzie is tussen mensen. Op
straat zijn.’ Maar zijn baan is ook mails bekijken op het
bureau. En koffie drinken en overleggen. Hij doet zijn
uniform thuis al aan. Soms heeft hij avonddienst en
soms overdag. Zeven dagen in de week zijn er diensten want er is elke dag een wijkagent nodig.
Wat voor opleiding heb je nodig?
Politieopleiding en niveau 4. Kamal zegt: Ervaring als
gewone agent. Je diploma van de politieschool.
EHBO-diploma.
Wat vinden jullie leuk aan dit werk?
Lily: ‘Mensen helpen die met problemen zitten. En als
wijkagent heb je meer ruimte om mensen te helpen.’
Wat doe je in je vrije tijd?
Lily: ‘Ik zorg voor mijn gezin en doe leuke dingen.’

Wat vindt uw kind ervan dat u wijkagent bent?
Lily: ‘Hij vindt het leuk, maar is nog erg jong.’
Kamal: ‘Mijn kinderen zijn er trots op.’
Wat voor vervoersmiddel gebruikt u als wijkagent?
Lily: ‘De auto, of lopen.’
Hoe houdt u de conditie op pijl?
Lily: ‘Door hardlopen 1 tot 3 keer per week. En ik heb
één keer per jaar een sporttest.’
Kamal gaat iedere dag een uur fietsen van zijn huis
naar zijn werk. En hij doet aan voetbal.

