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Een geslaagd Kerstfeest

Met het weer zat het bepaald niet mee, die zaterdagmiddag 17 december
2005. Toch is het een heel gezellige kerstmiddag geworden, die door
ongeveer 300 buurtbewoners bezocht werd.
Het KNMI gaf die ochtend een weerswaarschuwing uit. Al vroeg begon het
(nat) te sneeuwen, later kwamen daar stevige hagelbuien bij. Vlak voordat
het kerstevenement van start ging, blies de harde wind ook nog eens het
dak van één van de tenten weg. De organisatie hield dan ook haar hart

Kleuters in
León Zuidoost
Voordorp Vooruit werkt samen
met de bewonersorganisatie in
León Zuidoost, in het Midden
Amerikaanse Nicaragua.
De kleuterschool El Pulgarcito
(“Kleinduimpje”) in de nieuwbouwwijk León ZO heeft dringend behoefte aan nieuw meubilair en lesmateriaal. Tijdens het
kerstevenement werd hierover informatie gegeven, er werden
boeken, handgemaakt speelgoed en ander materiaal uit
Nicaragua verkocht.
Er is in totaal € 892,30 ingezameld en de gemeente Utrecht heeft ter plekke
ook € 1047,- toegezegd voor het project. Dit bedrag heeft het buurtcomité inmiddels ontvangen. Daar komt bij dat Woningcorporatie Portaal en vervolgens
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het ingezamelde bedrag verdubbelen. Alle gulle gevers willen wij heel hartelijk bedanken! Dankzij hun bijdragen kunnen de kleuters in León binnenkort dus op school met een eigen stoel
aan een stevige tafel zitten.
We zetten de samenwerking met de bewonersorganisatie in León ZO in 2006
voort en u hoort dus nog van ons.
Het is nog steeds mogelijk om een symbolisch lespakket te kopen. Zo’n pakket
kost € 5,-. Voor dit bedrag worden daadwerkelijk lespakketten voor León ZO
aangeschaft. U ontvangt zelf een pakket met onder andere viltstiften.
Wilt u een lespakket voor de kinderen in León Zuidoost aanschaffen, belt u dan
met Nicole Beeker (2716097) of Petra van Straaten (2730355).

vast. Zouden er nog wel mensen
met dit weer naar buiten gaan?
Dat deden ze, want om precies
14.00 uur kwamen al de eerste buurtgenoten. Veelal kinderen waarvan de
ouders mee mochten op bezoek in de
levende kerststal. En, het was ook best
een veilig idee, je ouders zo dichtbij.
Het is per slot niet niks om zomaar een
stal in te lopen waar een ezel, geiten,
schapen, kippen, konijnen, ganzen en
eenden rondlopen. Sommige kinderen
vonden het zo leuk dat zij écht niet bij
de dieren weg te slaan waren.
Ook bij de binnenactiviteiten was
het erg druk. Er werd geknutseld en
getekend dat het een lieve lust was.
Het materiaal voor de kerststukjes was
binnen de kortste keren op. En dat
terwijl Ons Buiten echt een heel grote
hoeveelheid materiaal beschikbaar
had gesteld! De spellen werden eveneens met veel enthousiasme ontvangen, vooral de piñata, een typisch
Nicaraguaans verjaardagsspel. Hierbij
vallen er allemaal snoepjes uit een
grote pop zodra die pop door een
geblinddoekt kind met een stok kapot
wordt geslagen. En er werd vrolijk
gedanst op Nicaraguaanse muziek.
Het kerstevenement was de eerste
activiteit van Voordorp Vooruit waar
iets te eten en te drinken aangeboden
werd. Wij zijn blij dat hier royaal gebruik van is gemaakt. Het geld dat
hiermee opgehaald werd, bijna
€ 50,-, hebben wij namelijk, samen
met de opbrengsten van de andere
activiteiten van die dag, ook voor de
school in León Zuidoost bestemd.

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek,
Bernhard Klok, Leon Acda,
Lineke Maat, Nicole Beeker,
Petra van Straaten, Renée van Andel

Sluitingsdatum kopij:
13 maart 2006
Voordorp Vooruit,
R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht,
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden stukken.

DE SNUFFELHOEK
Geweldig, hè? Het kerstfeest op de Brink! In
Villa Kakelbont speelden
kinderen waanzinnig leuke
spellen. Ze smulden van poffertjes en dronken
chocolademelk. Buiten in de grote tent warmden
mensen zich aan een glas glühwein.
Ik leek op een echte kersthond met de roodfluwelen band om mijn hals. Iedereen wilde me
aaien, alsof ik bij de levende kerststal met de
ezel en al die andere dieren hoorde.
In de melkbus regende het euro’s, zodat de
kinderen van León voortaan op school gewoon
op een stoel aan hun lessenaar kunnen zitten.
Tijdens de kerstdagen praatte iedereen over
lekker eten en goede doelen waar je euro’s aan
kon geven. Als ik een spaarpot had, zou ik hem
omkeren voor de wilde honden in Afrika. Ze zijn
nog maar met 3000 en dreigen uit te sterven,
terwijl wilde honden zo sociaal zijn dat zelfs
mensen er nog wat van kunnen leren. Ze leven
in troepen van 6 tot 20 honden zonder dat er
een duidelijke rangorde of aanvoerder is. De
dieren verdelen onderling het werk: sommige
honden waken bij de holen waarin de jongen
worden grootgebracht, terwijl anderen op jacht
naar voedsel gaan. Terug met een buit mogen
eerst de jongen en zwakke oudere dieren eten.
De jongen zijn vaak agressief en bijten de sterke
volwassen honden zonder dat ze terug gebeten
worden. Wilde honden leven onderling in vrede
samen en zorgen als eerste voor de zwakkeren
onder hen.
De dagen na Kerst vond ik minder leuk. Ontploffende bommen, schoten en knallen. Metershoog sprong ik tegen het raam. Had baasje nu
maar zo’n kogelvrij vest gekocht dat een Duits
bedrijf speciaal voor honden heeft ontwikkeld,
dan had ik misschien wel naar buiten gedurfd.
Nu probeerde ik het op de kattenbak, maar alleen mijn hoofd paste in de opening en toen ik
mijn poot optilde, viel alles ernaast.
Het oude jaar heb ik afgesloten met een duik
midden in de sloot achter de geitenstal van
‘Ons Buiten’. Ik wist nog niet dat je door ijs
heen kon zakken en er liep zo’n lief hondje op
het pad aan de andere kant van het water.
Baasje stapte me - met kleren en al aan - pardoes achterna. Het water reikte tot aan haar
middel voor ze me tussen de ijsschotsen vandaan kon plukken en terug op de kant zette.
Gelukkig waren er twee lieve mensen in de
buurt, die haar daarna op het droge hielpen.
Schoongeboend ben ik het nieuwe jaar in gegaan en wens dat iedereen in 2006 een
beetje wil leven als de Afrikaanse Wilde Hond.
Woef! JIP

Poot Jip

Ingezonden

Kijkochtend op de obs Voordorp
Op woensdag 15 februari a.s. bent u
van 09.00 uur tot 11.30 uur welkom
op de kijkochtend van openbare
basisschool Voordorp, Ché Guevarastraat 15. O.b.s. Voordorp is een kindvriendelijke school midden in
de wijk Voordorp en is een ontmoetingsplaats voor ouders en
kinderen die in deze wijk wonen en naar school gaan.
Deze kijkochtend is bestemd voor ouders die:
• zich aan het oriënteren zijn op een basisschool omdat hun kind
over enige tijd vier jaar wordt,
• inmiddels hun kind hebben aangemeld maar waarvan het kind
nog geen vier jaar is,
• al kinderen op school hebben en graag eens een kijkje willen
nemen.
Natuurlijk mag u uw kind meenemen naar deze kijkochtend.
Tijdens deze kijkochtend kunt u een kijkje nemen in de groepen
tijdens de lessen, en de methoden bekijken die op onze school
gebruikt worden. Verder kunt u informatie krijgen over het overblijven, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. En is er ruimte
om een afspraak met de directeur te maken voor een kennismakingsgesprek.
Speerpunten van ons onderwijs zijn:
• het werken in heterogene groepen (twee jaargroepen in één
groep) waarbij rekening wordt gehouden met individuele
verschillen,
• de zorgverbreding waarbij de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van ieder kind nauwlettend wordt gevolgd,
• het rugzakbeleid met individuele zorg voor kinderen die speciale
ondersteuning en aandacht nodig hebben,
• het dyslexiebeleid met aandacht voor kinderen die leesproblemen hebben,
• remedial teaching, de tijdelijke hulp aan kinderen met leerproblemen,
• buitenschoolse activiteiten, zoals sportactiviteiten, schoolreizen, schoolkamp voor de groepen 7/8, schooltuintjes, bezoek
aan musea.
Kunt u niet aanwezig zijn? Een telefoontje (2719011) naar school
is al voldoende om informatie-materiaal te ontvangen en een
afspraak te maken met de directeur Leon Acda.
We hopen u op woensdag 15 februari te mogen begroeten!

VOORDORP IN BEDRIJF
Geslepen en bewerkt door.....
Gemma Geertshuis voert haar
praktijk ‘De Blauwe Diamant’
aan huis op de Sartreweg 116.
Ze begeleidt, adviseert en
traint mensen bij levensvraagstukken. Op haar website
www.blauwediamant.nl kun
je er meer over lezen.
Haar beroep, informatieconsulent,
voerde Gemma o.a. uit als interimmanager bij reorganisaties binnen
bedrijven.

‘Met de jaren groeide mijn belangstelling voor de individuele mens,
eerst binnen organisaties, later
voor het individu in alle facetten
van het leven. Zeven jaar geleden
realiseerde ik mijn grote wens om
zelfstandig te gaan werken.
Twee jaar later kwam ik via de
Amerikaanse Elina Aron in aanraking met het begrip ‘Hooggevoeligheid’, een verzameling
van karaktereigenschappen die

.
.

HABIB BOURGUIBASTRAAT

Het is nog maar
zes jaar geleden
dat de voormalige president
van Tunesië,
Habib Bourguiba, overleed.
Vanaf 1956 was
hij 29 jaar aan
de macht.
Bourguiba werd beroemd om zijn
prominente rol in de strijd voor
onafhankelijkheid van Tunesië en
de moderne hervormingen die hij
later doorvoerde. Hij heeft o.a.
veel betekend voor de rechten van
de vrouw. Ouderdom en mentale
achteruitgang leidden uiteindelijk
tot een dramatisch einde van zijn
presidentschap.
Bourguiba werd in de stad Monastir
geboren. Na zijn studie Rechten en
Politicologie in Parijs keerde hij als
advocaat terug in Tunesië. Hier streed
al enige jaren de “Destourbeweging”
voor een Tunesisch zelfbestuur.
Bourguiba sloot zich bij de beweging
aan, maar in 1934 splitste hij zich af
met zijn eigen (radicale) Nieuwe
Destourpartij. Deze werd al spoedig
verboden na oproepen tot uitgebreid
politiek verzet tegen de Franse overheersing. Voor Bourguiba volgde een
lange reeks gevangenschappen en
verbanningen (in totaal meer dan
11 jaar). Maar onvermoeid bleef hij
zich inzetten bij stakingen en massademonstraties. Tijdens zijn buitenlandverblijf na de Tweede Wereldoorlog wist Bourguiba internationale

steun te winnen door middel van toespraken en diplomatie.
In 1949 keerde Bourguiba in zijn
vaderland terug, waar de Néo-Destour
nieuwe voorstellen deed aan de
Fransen. Maar, politieke hervormingen
kwamen al snel tot stilstand. Wederom

kwamen er grote demonstraties en
stakingen en wederom werd Bourguiba
verbannen. Maar onder grote druk
volgden nieuwe onderhandelingen en
op 20 maart 1956 erkende Frankrijk
de Tunesische onafhankelijkheid.
(Het zou echter tot 1963 duren tot de
laatste Franse troepen het land verlieten.) De monarchie werd afgeschaft
en Bourguiba werd na verkiezingen
president.
Bourguiba's beleid in het Islamitische
land bleek al snel modern getint. Na
vijf maanden introduceerde hij wetten
tegen polygamie en voor gelijke

mensen blijken te hebben die
buitengewoon sfeergevoelig en sensitief zijn’.
Gemma heeft zich gespecialiseerd
in deze groep mensen en de problemen waar ze vaak mee kampen.
Daarnaast geeft ze in de vorm van
een cursus of individuele begeleiding veel aandacht aan de
verdere persoonlijke ontwikkeling
van vijfenvijftig plussers.
‘Welke opdracht heb je jezelf
gegeven?’
‘De kwaliteit van het persoonlijke leven verhogen, dat vind ik een
uitdaging.’

.
.

rechten van de vrouw. Scheiden werd
eenvoudiger en de huwbare leeftijd
voor meisjes werd drastisch verhoogd.
Ook kregen onderwijs en gezondheidszorg een hoge prioriteit.
Op internationaal vlak trachtte hij via
diplomatie een einde te maken aan
het Arabisch-Israëlisch conflict. Dit

veroorzaakte juist een verwijdering
tussen de staten.
In de tweede helft van de jaren zeventig daalde zijn populariteit, terwijl hij
zich in 1975 juist had laten benoemen
tot president voor het leven.
Studenten en de vakbond verzetten
zich tegen de regeringspolitiek.
Sommige eisen werden ingewilligd,
maar premier Nouira koos voor een
harde aanpak en liet stakers en
demonstranten door legereenheden
beschieten. Bij de parlementsverkiezingen in 1981 werden er voor het
eerst meerdere partijen toegelaten,
echter geen van allen behaalde de
kiesdrempel.
In de jaren tachtig manifesteerde zich
een Islamitisch-fundamentalistische
beweging. Ook hiertegen trad de
overheid erg hard op. De vraag is
echter of Bourguiba de laatste jaren
de touwtjes nog in handen had. In
1987 liet generaal Ben Ali, zojuist tot
premier benoemd, de bejaarde Bourguiba voor het presidentschap ongeschikt verklaren. Bourguiba werd
onder huisarrest geplaatst in Monastir.
Het arrest bleef dertien jaar van
kracht, tot zijn overlijden op 6 april
2000. Habib Bourguiba werd in zijn
geboorteplaats begraven in het
familiemausoleum.
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KUN JIJ DEZE
PUZZEL MAKEN?
in deze puzzel komen de
volgende afbeeldingen voor:

in elk rijtje van links
naar rechts moet elke
afbeelding één keer voorkomen. dat geldt ook voor
elk rijtje van boven naar
beneden en voor de rijtjes
tussen de pijlen. is het gelukt? lever dan je puzzel
in bij voordorp vooruit,
p/a pablo nerudastraat 10,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.
onder de goede inzendingen
verloten we twee bioscoopbonnen. succes!
uiterste inleverdatum 13
maart 2006.

Gezocht: Vrienden van de
Dierenweide.
‘Ons Buiten’ is, in samenwerking met
het buurtcomité Voordorp Vooruit, op
zoek naar mensen die vriend willen
worden van de ‘Dierenweide’ op het
siertuinencomplex. Doel is om de
dierenweide meer toegankelijk te
maken voor de bewoners van Voordorp
en zo beter te integreren in de wijk.
De dierenweide moet een plek worden
waar alle Voordorpers
graag naar toe gaan.
Waar ze geitjes,
kippen en andere
dieren kunnen ontmoeten, er iets over kunnen
leren en misschien
zelfs een dier kunnen
adopteren. Om al deze
doelen te realiseren
zoeken we vrienden.
Als vriend van de dierenweide kun je
dit project op veel manieren steunen
Je kunt als vrijwilliger actief meedenken en helpen om het project
verder uit te werken. Je kunt het
project ook sponsoren - alle beetjes
helpen - of het project je instemming
geven zodat de gemeente weet dat
Voordorpers hun Dierenweide belangrijk vinden. Iedere Voordorper kan
vriend worden. Dus meld je aan bij
buurtcomité Voordorp Vooruit: e-mail
voordorpvooruit@planet.nl of bel:
Adriana Oliehoek 2734139 of
Petra van Straaten 2730355.

Breng je buurt in beweging!
Veel bewoners in Utrecht hebben
goede ideeën over wat er beter kan
in hun eigen straat of buurt. Helaas
gebeurt er meestal niet zo veel met
deze ideeën. Het komt er gewoon
nooit van, of bewoners lopen tegen
problemen aan in de uitvoering.
Het project 'Breng je buurt in beweging' wil bewoners helpen die
goede ideeën hebben om iets concreets te doen ter verbetering van hun buurt. Ook
zoeken we mensen die misschien zelf niet direct
een idee hebben, maar
wel samen met anderen
de handen uit de mouwen
willen steken. Voor bewoners van Utrecht
Noordoost organiseert het Milieupunt NO een bijeenkomst op maandag 13 februari in Griftsteede,
van Swindenstraat 129.
Aanvang 20.00 uur.
Zie ook www.buurtinbeweging.nl

Koor Dames, Dames!
zoekt leden
Zin in een muzikaal 2006?
Vrouwenkoor Dames, Dames! zoekt
nog leden! We repeteren iedere
maandagavond in De Regenboog
aan de Wevelaan. Voor meer informatie: www.damesdames.nl, of
Irma van Dalen (dirigent): 2520085

Vrijwilligers Schooltuintjes
Van april tot aan de zomervakantie krijgt een groep kinderen
van de basisschool in Voordorp les in tuinieren. In die periode werken ze iedere donderdagmiddag onder schooltijd in
hun tuintjes op het terrein van ‘Ons Buiten.’ Heb je verstand
van tuinieren? Ben je beschikbaar in die periode en vind je
het leuk om de kinderen te begeleiden bij de aanleg van hun
schooltuin? Neem dan contact op met Adriana Oliehoek
2734139, e-mail: a.oliehoek@wanadoo.nl.

cAgenda

Op de donderdagen 2 februari en 2 maart staat de oudpapier-container weer bij de bassisschool Voordorp aan de
Ché Guevarastraat van 8.30 tot 20.30 uur.
Maandag 13 februari ‘Breng je buurt in beweging’,
20.00 uur, Griftsteede.
Dinsdag 14 februari Debatavond met o.a. minister Pechtold
over ondersteuning bewonersinitiatieven.
Zaal O’Daniels, Stadion Galgenwaard (ingang noordzijde).
Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.
Voor meer info bel Patricia de Nijs, tel: 2883079.

