
HOOGVLIET – Edwin Smid is de gebiedsvoorzitter van Hoogvliet. Edwin: ‘Dat 
betekent dat ik de assistent ben van burgemeester Aboutaleb. Als er in Hoog-
vliet iets aan de hand is, zorg ik dat ik er ben. En ik feliciteer bijvoorbeeld alle 
mensen die 100 jaar worden. Daarnaast houd ik de veiligheid in Hoogvliet in de 
gaten. Ik kijk bijvoorbeeld waar er vuurwerkvrijezones moeten komen. Dit geef ik 
dan door aan de burgemeester.’ TEkST: SuzAnnE HuIG 

‘We hebben eerst met onze 
juf gelezen over slavernij. En 
we hebben filmpjes over het 
onderwerp bekeken', vertelt 
Lilith (11). Bia (10): ‘Daar 
hebben we inspiratie door 
gekregen.'

Slavenmeester spelen
De klas gaat samen met the-
aterjuf Sara in groepjes aan 
de slag. ‘Ons groepje speelt 
na dat ik de slavenmeester 
ben', zegt Ivan (11). Lilith,  
Lisha (11) en Yentl (11) spe-
len de slaven. Ivan: ‘Ik lach 
tijdens het naspelen, want ik 
heb gelezen dat slavenmees-
ters het vaak leuk vonden om 
slaven te drijven.’ Ilias (12) 
speelt de presentator en Bia 
de verslaggever.
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Ivan speelt de slavendrijver en Bia speelt de verslaggever 
van het Jeugdjournaal. FOTO'S: AnGELIquE VAn TILBurG

Ilias (12) is de presentator van het Jeugdjournaal.

De gebiedscommissie van Hoogvliet met in het midden 
gebiedsvoorzitter Edwin Smid. FOTO'S: GEBIEDScOmmISSIE HOOGVLIET 

cHAnTESLy (11): 'Ik vind 
dat het verkeer veiliger 
moet worden. Sommige 
kruispunten zijn gevaar-
lijk en auto's rijden vaak 
hard. Ik zou meer drempels 
plaatsen en zorgen voor 
extra zebrapaden.'

AzAD (11): 'We hebben op 
school soms stankoverlast. 
Vooral als we het raam open 
hebben. Volgens mij komt de 
stank van de afvalverwer-
kingsfabriek. Ik zou er voor 
zorgen dat de fabriek maatre-
gelen neemt tegen de stank.'

‘Een aantal betrok-
ken bewoners uit 
Hoogvliet en ik zijn 
de gebiedscommissie. 
Wij houden samen het 
gebied in de gaten. En 
we bedenken plannen 
voor het gebied.’

Eigen gedachten en mening
Ivan vindt de theaterles leuker dan de ge-
schiedenisles uit het boek. ‘Ik kan nu mijn 
eigen gedachten over slavernij laten zien. 
En ik kan mijn mening geven. Ik leer nu ook 
van andere kinderen en hoe zij denken.' 
‘Je kan zo'n opdracht over elk onderwerp 
doen', zegt Lisha.

meedenken 
‘We vinden het heel 
belangrijk dat alle 
inwoners van Hoogvliet 
daarover meedenken. 
Als iemand een idee 
heeft, kan die persoon 
dat aan ons vertellen. 

Jong010 is op zoek naar 
jouw verhaal! Ga jij in 2016 
iets heel bijzonders doen?

Doe je mee aan 
een belangrijke 
sportwedstrijd?

Organiseer je 
iets speciaals 
voor je buurt?

Heb je een verhaal dat 
je met ons wilt delen?

Ga je iets 
leuks doen 
met je klas?

Gaat de juf trouwen?

Stuur een e-mail naar 
redactie@jong010.nl 
met jouw verhaal. 

krijgen jullie nieuwe klasgenootjes?

Bereiden 
jullie je 
voor op 
een actie?

Gaan jullie met heel de 
school iets bijzonders doen?

Wil je zelf een 
geschiedenisverhaal naspelen?
  
1. Verdeel de klas in groepjes. 
2. kies een geschiedenisonderwerp.
3. Bedenk wie je bent, waar je 
   bent en wat je doet. 
4. Verdeel de rollen.
5. Speel het voor de andere 
   leerlingen. 

HOOGVLIET – Groep 8 van basisschool 't Prisma kreeg op vrijdag 20 novem-
ber een theaterles over slavernij. De les hoorde bij de geschiedenisles. De 
leerlingen bedachten en speelden items over slavernij voor het Jeugdjour-
naal. TEkST: AnGELIquE VAn TILBurG

Wat zou jij doen? 
Wat vind jij 
belangrijk dat 
er in Hoogvliet 
gebeurt?

Wij kijken dan of we het een 
goed idee vinden en kunnen 
helpen. We helpen bijvoor-
beeld door geld te geven. 
Dus als je een idee hebt 
voor bijvoorbeeld een buurt-
feest of actie voor ouderen, 
kun je ons om hulp vragen.’

FOTO'S: AnGELIquE VAn TILBurG

Of misschien heb je wel een 
heel ander bijzonder moment 
of verhaal. Het mag van alles 
zijn. Laat het ons weten! Dan 
komt Jong010 langs voor een 
verhaal in de krant.


