
Tere ere van het honderdjarig jubileum van 
de AMVJ portretteren we Amsterdammers 

die kunst en cultuur toegankelijk maken 
voor alle kinderen en jongeren.
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Van protestantse jeugdorganisatie
tot locatie voor wilde jazzfeesten: 
de AMVJ heeft in haar honderdjarig
bestaan vele gedaantes gehad. 
tekst Patrick Meershoek , foto’s AMVJ-archief 

Alleen een gedenksteen uit 1928 herinnert aan de vroegere
functie van het imposante bakstenen gebouw op de Stad-
houderskade ter hoogte van het Leidsebosje. Wat tegen-
woordig een hotel is, was in de vorige eeuw ‘een huis ge-
sticht tot heil van jonge menschen’. Dat waren de leden
van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen
(AMVJ), een tien jaar eerder opgerichte protestantse
jeugdorganisatie met als ambitie ‘de geestelijke, verstan-
delijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling
van jongemannen om aldus mede te werken aan de cultu-
rele ontwikkeling van het Nederlandsche volk’.
De opening van het Centraal Gebouw van de AMVJ was
de kroon op het werk van de drijvende kracht achter de
vereniging: Jo Eijkman. De Amsterdamse predikant was
in 1920 aangetreden als secretaris, maar al snel was hij de
spil waar alles om draaide. De idealistische Eijkman be-
schouwde zijn vereniging als een instrument om jongeren
van alle gezindten samen te brengen, in het verzuilde Ne-
derland van toen baanbrekend. Als christen combineerde
hij een zedelijke ernst met een uitgelaten vrolijkheid. 
In het moderne verenigingsgebouw was ruimte voor bei-
de. In de grote zaal vonden toneelopvoeringen plaats,
maar ook geloofsbijeenkomsten en discussies. Sport en
spel namen een belangrijke plaats in: naast een gymnas-
tiekzaal waren er een zwembad en een biljartzaal. Verder
was er woonruimte voor 120 leden en logies voor nog eens
tachtig gasten. 
De benodigde financiële middelen had Eijkman bij el-
kaar gesprokkeld onder Amsterdamse ondernemers. De
predikant bleek een uitstekend fondsenwerver: een indu-
strieel die royaal twee ton toezegde, kreeg te horen dat hij
eigenlijk op het dubbele was getaxeerd.
Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nam Eijk-
man zeer serieus. Tijdens de economische crisis van de ja-
ren dertig bracht hij vanuit de AMVJ 600 jonge werklozen
naar Nederlands-Indië. Toen in Duitsland de Kristall-
nacht had plaatsgevonden, stuurde Eijkman meteen bus-
sen naar de grens om Joodse vluchtelingen op te pikken.
Tijdens de oorlog werd hij samen met honderd andere
vooraanstaande Nederlanders een jaar als gijzelaar vast-
gehouden in het concentratiekamp Buchenwald. Daar
openbaarde zich voor het eerst de longkanker, waaraan hij
kort voor de bevrijding op 52-jarige leeftijd zou overlijden.
De AMVJ veerde na de moeilijke oorlogsjaren op, binnen
en buiten het Centraal Gebouw. Inmiddels ging de club
door het leven als Algemene Maatschappij voor Jongeren.
Al in 1922 had de vereniging een sportcomplex aan de
Schinkel in gebruik genomen met vijf velden voor hockey
en voetbal. In de jaren die volgden, kwamen daar vele

sporten bij, variërend van schermen en cricket tot boksen
en tafeltennis. In 1931 telden de sportverenigingen van de
AMVJ 640 leden en hadden de scholieren onder hen een
eigen vereniging gekregen, de Federatie voor Amsterdam-
se Scholieren voor Ontspanning en Sport (Famos). 
Met name Famos kwam in de jaren van de wederopbouw
tot grote bloei. De vereniging organiseerde in de schoolva-
kanties sporttoernooien waar middelbare scholen in de
stad graag aan deelnamen. Ook de volleybalvereniging
van de AMVJ, die in 1930 als eerste in het land was opge-
richt en zijn wedstrijden speelde in het verenigingsge-
bouw op de Stadhouderskade, groeide na de oorlog uit tot
een toonaangevende club die grossierde in kampioen-
schappen. De vereniging bestaat nog steeds, sinds 2011 als
onderdeel van fusieclub AMVJ-Martinus met Amstelveen
als thuisbasis.  

Minder luidruchtig
In het Centraal Gebouw gingen de culturele activiteiten
ook door, zij het wel op een andere leest geschoeid dan in
de jaren voor de oorlog. Het christelijk karakter was min-
der aanwezig en er was aandacht voor nieuwe ontwikke-
lingen binnen de jongerencultuur. 
De jazzavonden op zaterdag met optredens van populai-
re artiesten als Rita Reys, Boy Edgar en Louis van Dijk wer-
den een begrip, mede dankzij de optie om aansluitend tot
in de kleine uurtjes te dansen. De vroegere wens tot vor-
ming bleef nu beperkt tot de uiteenzettingen die jazzken-
ner Michiel de Ruyter gaf bij de platen die hij voor volle za-
len draaide.

Cultuur
voor
iedereenZelfs echte Amsterdammers zegt 

de naam AMVJ weinig. De Algemene 
Maatschappij voor Jongeren  – doel:
jongeren geestelijk, lichamelijk en
maatschappelijk verder brengen –
huisde tot ver in de jaren zeventig in 
het enorme AMVJ-gebouw aan het
Leidsebosje, waar tegenwoordig het
NH Amsterdam Centre Hotel zit. 
Dit gebouw werd al in 1928 voorzien 
van een zwembad waar tienduizenden
Amsterdammers leerden zwemmen.
Ook werden allerlei  sociaal-culturele
activiteiten voor  leden georganiseerd,
waaronder  muziek- en theateruitvoe-
ringen en feesten. 
Na de verkoop van het pand leidt de
AMVJ een minder zichtbaar bestaan.
Wat overigens niets zegt over de daad-
kracht: onder de vlag van AMVJ floreren
nog altijd tien sportverenigingen, terwijl
het AMVJ Fonds financiële steun biedt
aan sociaal-culturele projecten in
 Amsterdam voor jongeren die niet 
vanzelfsprekend met kunst en cultuur
in aanraking komen. 
Amsterdam verandert in hoog tempo.
De stad wordt mooier, maar ook 
duurder. Voor veel Amsterdammers is
cultuur een luxeartikel dat niet binnen
het bereik ligt. 
De hulp van het AMVJ Fonds is brood-
nodig. Daarom geven we in deze bijlage
het werk van het AMVJ Fonds een 
gezicht. Zodat u bij de naam AMVJ
voortaan altijd even denkt aan de 
helende kracht die kunst en cultuur
voor iedere Amsterdammer in petto
hebben. 
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sportverenigingen en de sociaal-culturele tak van de
AMVJ. De twee waren benen van hetzelfde lichaam ge-
weest, maar konden nu amper belangstelling opbrengen
voor elkaars activiteiten. Een scheiding was onvermijde-
lijk. 

In 1981 kwam het tot de oprichting van een federatie van
de sportclubs die onder de vlag van de AMVJ waren ont-
staan. De tien verenigingen hebben samen nog steeds zo’n
3000 actieve leden. 

Een deel van de opbrengst uit de verkoop van de
 bezittingen werd ondergebracht in het AMVJ Fonds, dat
anders niet zelf activiteiten voor jongeren organiseert,
maar in plaats daarvan onder de noemer ‘maatschappelijk
investeren’ projecten financiert die kunst en cultuur toe-
gankelijk maken voor alle kinderen en jongeren in de stad
Amsterdam. 

In de jaren zestig maakte de jazz plaats voor versterkte
pop, maar daarvoor was het Centraal Gebouw geen
 geschikte plek. Nieuwsgierige jongeren trokken naar Pa-
radiso en Fantasio. Voor minder luidruchtige activiteiten
bleef het Leidsebosje populair. Hans van Manen vertelde
over moderne dans en Gerard van ’t Reve over zijn boeken.
Wim Kan en Corry Vonk probeerden er nieuwe program-
ma’s uit en Ramses Shaffy en Liesbeth List kwamen  zin-
gen. Als Shaffy het te druk had met andere zaken, stuurde
hij Albert Mol in zijn plaats.

Scheiding
De wens om mee te gaan met de moderne tijd leidde uit-
eindelijk tot het einde van de oudste welzijnsinstelling
van de stad. Halverwege de jaren zestig besloot het AMVJ-
bestuur om het Centraal Gebouw beschikbaar te stellen
voor open jongerenwerk. Toen dit geen succes bleek te
zijn, ging het roer na enkele jaren opnieuw om en werd
het gebouw aan het Leidsebosje een verzamelplaats voor
honderden creatievelingen van alle leeftijden. De ontwik-
keling van het volk bestond nu in opdracht van de tijd-
geest uit dramatische vorming, kantklossen en het leren
bespelen van de bongo.

Eind jaren zeventig viel het doek. Het bestuur stelde vast
dat de AMVJ nauwelijks nog een actieve rol kon spelen bij
de verwezenlijking van de oorspronkelijke doelen van de
vereniging en besloot tot verkoop van de bezittingen,
waaronder behalve het Centraal Gebouw in Amsterdam
ook nog een recreatiepark op de Veluwe bij Ermelo. In de-
zelfde periode deed zich een scheiding voor tussen de

Als Shaffy het te druk
had met andere zaken,
stuurde hij  Albert Mol
in zijn plaats

Na 1945 ging de
AMVJ (voorheen de
Amsterdamsche
Maatschappij voor
Jongemannen)
door het leven als
Algemene
Maatschappij voor
Jongeren.



Directeur MAFB, curator
cultuur en maatschappij
bij Ons’ Lieve Heer op Sol-
der, curator Fashion State-
ments voor Amsterdam
Museum

“Ik ben geboren in Parama-
ribo en ben half Frans-Guy-
anees. Later verhuisden mijn
moeder, broer en ik naar de
kleurrijke wijk Schalkwijk  in
Haarlem. Ik zat op een witte
school in Heemstede. Ik was
te wit voor Schalkwijk, te
zwart voor de witte school.
Altijd 'de ander' zijn werkt
prikkelend. In mijn werk
streef ik ernaar om jonge
modevormgevers en  kun-
stenaars een veilige plek te
bieden. Tien jaar geleden be-
zocht ik de Amsterdam Fa-
shion Week en constateerde
ik dat alles daar wel erg wit
was, voor en achter de
schermen. Bij het productie-
huis NoLimit in Zuidoost

begon ik met het organi-
seren van fashion battles
voor jongeren. Tegen-
woordig maak ik tentoon-
stellingen voor museum Ons'
Lieve Heer op Solder, heb ik
een eigen museum
(OSCAM) in Zuidoost en ik
zet me nog steeds in voor
 inclusiviteit binnen musea
en de modewereld. Het is
belangrijk dat jongeren in het
Amsterdam van nu hun
eigen verhaal kunnen ver-
tellen.” 

Artistiek leider School der
Poëzie 

“School der Poëzie opereert
zowel in Amsterdam, lande-
lijk als internationaal en spe-
cialiseert zich in poëzieon-
derwijs op het vmbo. Ik vind
het belangrijk en fijn om
kinderen en jongeren de
kans te geven kennis te
maken met poëzie op een
speelse manier. Er wordt
vaak gezegd dat vmbo’ers
slecht zijn in taal, maar de di-
rectheid en creativiteit die
leerlingen tijdens
lessen laten zien, is bij-
zonder. Poëzie is een heel
vrije vorm. We werken
zonder rijm bij School der
Poëzie. Het is spannend en
leuk om jongeren op deze
manier zich de taal meer
eigen te laten maken. We
willen met poëzie poëzie op-
roepen: we gebruiken ge-
dichten en bijvoorbeeld

beelden als inspiratie. Jong -
eren schrijven graag in cli-
chés, en daar is niets mis
mee, maar het is de uitda-
ging om ze verder te laten
kijken. Ik vind het heel bij-
zonder om te zien hoe trots
jongeren op hun gedichten
kunnen zijn, en prima
kunnen aanwijzen wat sterke
en minder sterke zinnen zijn.
Lesgeven is geweldig: ik lach
veel met mijn leerlingen,
maar voer ook serieuze
 gesprekken.”

Directeur en artistiek lei-
der Untold 

“We misten vijftien jaar ge-
leden als mensen uit Cu-
raçao en Suriname herken-
ning in theaters. Onze ver-
halen werden niet verteld. In
Londen zagen we de voor-
stellingUmoja, over de ge-
schiedenis van Zuid-Afrika.
Wij wilden ook zo’n voorstel-
ling maken over de cultuur
en identiteit van Curaçaoë-
naars en Afro-Surinamers.
Wie zijn wij en waar komen
we vandaan? Dat is nog
steeds de insteek van Un-
told, maar nu gaan jongeren
zelf op onderzoek uit in
dans- en muziekproducties,
gastcolleges, voorstellingen
en uitwisselingen. Als jon-
geren hun achtergrond her-
kennen, achterhalen en er-
kennen, kunnen ze beter in-
passen in de samenleving.
Wij geven ze de tools daar-

voor. Daarnaast verbreden
ze hun horizon. Onlangs was
er een uitwisseling naar Suri-
name en we houden ge-
sprekken met professionals
en jongeren. Jongeren
kunnen doorgroeien naar de
artiestenformatie, die zowel
nationaal als internationaal
optreedt. Dat zijn echte rol-
modellen. Zo gaan kinderen
en jongeren met Afrikaanse
roots op zoek naar zichzelf
en in die vijftien jaar hebben
we gezien dat het werkt.”

Oprichter De Buurtcam-
ping

“Op de camping is iedereen
gelijk: van dakloze tot ban-
kier. Het is er kneuterig en
mensen maken snel contact.
Met die gedachte zijn we een
paar jaar geleden De Buurt-
camping begonnen: een
weekend kamperen in een
park in je eigen stad, georga-
niseerd door buurtbewo-
ners. Er zijn schrikbarend
veel kinderen in Amsterdam
die nooit op vakantie gaan.
Door De Buurtcamping zijn
ze toch even weg van huis en
hebben ze een vakantie. Wat
we doen voor kinderen en
jongeren verschilt per cam-
ping. Er wordt radio gemaakt
door kinderen, ze kunnen
sporten en ze kunnen work-
shops volgen om de natuur
beter te leren kennen. Het
belangrijkste is de ontmoe-
ting tussen verschillende

culturen en mensen. Kloven
in de samenleving ontstaan
al op jonge leeftijd. Kinderen
komen op De Buurtcamping
heel informeel in contact
met andere mensen, andere
culturen en levensstijlen. De
afgelopen jaren is er jaarlijks
twintig keer gekampeerd,
waarvan vijf keer in Am-
sterdam. Volgend jaar willen
we verder groeien in de stad.
Daar zoeken we nog vrijwilli-
gers voor.”

Directeur Discussiëren
kun je leren

“Maak contact. Praat erover:
dat is de kern van wat we
doen. Onze doelgroep be-
staat uit mensen tussen de 6
en 26. We werken zowel met
basis- als middelbare
scholen en mbo’s. We leren
de kinderen letterlijk discus-
siëren: hoe ga je goed met
elkaar in debat, wat zijn de
spelregels voor een ge-
sprek? We proberen het
luchtig en ludiek te houden,
maar de onderwerpen waar-
over we spreken zijn vaak
serieus, zoals slutshaming,
seksuele weerbaarheid of
integratie. Daarbij geldt dat
we binnen onze lessen willen
dat leerlingen zich durven te
uiten, dat ze niet sociaal
wenselijk gaan antwoorden.
Amsterdamse scholen zijn
soms erg homogeen, terwijl
onze stad superdivers is. Als

je de samenleving leefbaar
wil houden, zal je met elkaar
in gesprek moeten gaan, in
contact komen met anders-
denkenden. Wij brengen al
die verschillende bubbels bij
elkaar. Het is een heel brede
doelgroep. Discussiëren is
echt een life skill. Daarnaast
bieden de gesprekken die
we met kinderen en jon-
geren voeren ons de kans
om trends in de samenleving
te signaleren.” 

Medeoprichter Amster-
dams Andalusisch Orkest

“In 2011 hebben we het or-
kest opgericht, met jonge
muzikanten die een Ara-
bisch-Andalusisch reper-
toire spelen. Zelf ben ik amu-
zikaal, ik houd veel van mu-
ziek, maar richt me op de za-
kelijke kant. Naast het pro-
fessionele orkest verzorgen
we wekelijkse muzieklessen
voor kinderen op verschil-
lende plekken in Nieuw-
West. We geven les in het
 Talentenhuis in Osdorp en
bereiken via een weekend-
school wekelijks zeventig
kinderen. We brengen ze ge-
voel voor ritme en muzikale
taal bij en leren ze het reper-
toire. Veelal zijn dit kinderen
van de derde generatie Ma-
rokkaanse Nederlanders die
op zoek zijn naar de invulling
van de culturele identiteit
van hun kinderen en ze naast

de Nederlandse identiteit
ook mooie dingen van de
Marokkaanse cultuur willen
meegeven: dingen die hun
ouders en grootouders her-
kennen. We zijn heel laag-
drempelig en leren gaat bij
ons organisch; we zijn echt
een eerste opstap naar
verder muziekonderwijs. Als
kinderen door willen bij ons
is dat leuk, maar als ze toch
meer de klassieke kant op
willen, juichen we dat na-
tuurlijk ook toe.” 

Programmeur 
Hotmamahot

“Hotmamahot is een crea-
tief collectief met verschil-
lende takken. Met de stich-
ting doen we vooral aan cul-
tuureducatie en creatieve
projecten. Acht jaar geleden
hebben we van de gemeente
de Gele Pomp in Noord in
bruikleen gekregen. Daarin
zijn we een kinderbuurtres-
taurant begonnen. Kinderen
koken en de ouders eten. In
de Pomp hebben we ook
een maaklokaal. Op woens-
dagmiddag kunnen kinderen
meedoen met wat we dan
aan het maken zijn, zoals pa-
tronen van herfstblaadjes.
Via sociale media en de
workshops die we geven,
kennen we veel kinderen uit
de buurt. De activiteiten pro-
beren we zo laagdrempelig
mogelijk te houden, zodat ie-
dereen mee kan doen. We

kijken ook naar de situatie
van mensen. We zijn niet zo
streng. Voor een paar euro
kun je eten bij het restau-
rant, maar wij vinden het be-
langrijker dat je meedoet
dan betaalt. We nemen de
kinderen erg serieus en
merken dat ze daarom vaak
ook blijven hangen. Veel kin-
deren krijgen cultuur niet
mee vanuit huis, terwijl het
zo belangrijk is dat kinderen
creatief bezig zijn. Zo leren
ze probleemoplossend te
denken.” 

‘Kwartiermaker’ 
De Muziekstraat 

“Stichting De Muziekstraat
bestaat sinds 2016. Ik doe
de zakelijke kant, Rosa Rons-
dorf de artistieke. Samen
met andere vrijwilligers
maken wij zes projecten per
jaar in de Vogelbuurt. De toe-
gankelijkheid van muziek en
cultuur staan centraal.
Brakkie Monster Radio is
een van deze projecten. Op
woensdagmiddag kunnen
kinderen in de studio een ex-
perimenteel muziekstuk of
hoorspel maken en online
terugluisteren. Ongeacht
achtergrond, financiën of
kennis is ieder kind welkom.
Bij elk project gooien we de
deuren open en gaat een van
ons actief op zoek naar kin-
deren die het leuk vinden om
een radioprogramma te
maken. Zichtbaarheid is
hierbij heel belangrijk. Die

creëren we door adverten-
ties in lokale kranten. Daar-
naast is vertrouwen uit de
buurt essentieel. Dat krijgen
we via contact met maat-
schappelijk werkers en
scholen. De kinderen vinden
het leuk om muziek en radio
te maken en het is toeganke-
lijker dan ze dachten. Hier-
door kunnen ze zichzelf op
nieuwe gebieden ontplooien
en groeit hun zelfver-
trouwen. Ze krijgen grip op
de wereld en verbreden hun
horizon.”

Directeur en medeoprich-
ter Jongerencultuurfonds

“We zijn het fonds begonnen
omdat we vinden dat alle
Amsterdamse kinderen de
kans verdienen om mee te
doen aan culturele activi-
teiten. Niemand mag
worden buitengesloten. Een
kwart van de Amsterdamse
kinderen groeit op in een mi-
nimagezin: 30.000 kinderen!
Deze kinderen kunnen, via
tussenpersonen, bij ons een
aanvraag doen voor bijvoor-
beeld muziekles of dansles.
Niet alleen omdat het ze ple-
zier oplevert, maar ook
omdat ze zich erdoor ont-
wikkelen op creatief en so-
ciaal gebied. Daarnaast
hebben de banen van de
toekomst veel creativiteit
nodig. Culturele activiteiten
bieden kinderen een uitlaat-
klep voor de stress die ze
misschien thuis ervaren. Zo

krijgen ze een plekje voor
zichzelf, of het nu door te
 tekenen of te dansen is. We
zitten nu op de 2555 toeken-
ningen per jaar, maar we
willen dat dat er in 2020
6000 zijn: dat is 20 procent
van de doelgroep. We
werken samen met de
 gemeente, die ons onder-
steunt, maar hebben ook
 andere bronnen van inkom-
sten.”
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Fotograaf/fotografiedocent
 Stichting Magneet

“Het is mijn doel om door middel van
fotografie verhalen te vertellen, als fo-
tograaf en als docent. Ik geef foto-
lessen op verschillende basisscholen
in Zuidoost en heb mijn eigen lessen-
serie Kijk!, voor kinderen tussen de
acht en twaalf jaar. Dat is ontstaan
vanuit een fotografieproject dat ik
deed in de Kolenkitbuurt in 2012. Daar

is in 2017 Stichting Magneet uit voort-
gekomen. Het idee is dat de kinderen
op pad gaan met een camera en foto’s
maken van hun omgeving. Ze krijgen
een thema mee, zoals gezondheid of
vriendschap, en krijgen les over wat
een foto goed maakt, maar ook over
het thema. Zo was de wijkagent een
keer op bezoek om over veiligheid te
vertellen. Ook is er elke lessenreeks
een journalist aanwezig om over het
vak te praten. Dit resulteert in een

 expositie van de foto’s op grote pa-
nelen. Ze hingen in De Krakeling, Het
Ketelhuis, een politiebureau en ver-
schillende instellingen en buurthuizen.
De kinderen die deelnemen aan de fo-
tocursus bereik ik meestal via Stich-
ting VoorUit of via buurthuizen. Ook ga
ik de wijk in om kinderen te werven. Fo-
tograferen vraagt een andere manier
van kijken. Kinderen worden ge-
dwongen om letterlijk stil te staan, wat
in deze tijd schaars is. Ze leren anders

te kijken naar de wereld, naar kleuren
en vormen. Mijn favoriete moment is
als ik samen met de kinderen hun
foto’s bekijk. Ze zijn dan zo blij en ver-
rast en reflecteren zo wijs en haast filo-
sofisch op hun foto’s. Ze vertellen hun
eigen verhaal met die foto’s, dat is be-
langrijk. Het is niet mijn doel om van ie-
dereen een professioneel fotograaf te
maken, maar ik wil een veilige sfeer
creëren waarin kinderen zich durven te
uiten.”

Vera
Duivenvoorden
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Oprichter Studio 52nd

“Wij zijn niet per se een
 toneelgroep, meer een orga-
nisatie die kinderen en jon-
geren koppelt aan professio-
nele makers. Zo hebben we
in Oost een buurtproject
waarbij kinderen leren een
toneeltekst te schrijven, die
vervolgens als basis dient
voor een stuk dat door
 professionele acteurs wordt
gespeeld. Daarin is niets
vreemd: we hebben
 kinderen gehad die een
 verhaal schreven met in de
hoofdrol een zoete aard-
appel of een boterham met
pindakaas. Daarnaast
werken we op basisscholen
in Amsterdam-Oost en
hebben we special editions,
waarin we bijvoorbeeld met
vmbo-jongeren werken. We
willen maatschappelijke pro-
blemen aan de kaak stellen
door middel van theater,

want kunst geeft het inner-
lijk weer. Je kunt met cijfers
over armoede strooien,
maar een voorstelling komt
pas echt binnen. We
schuwen pittige thema’s
niet, we hebben bijvoor-
beeld al een voorstelling
over seksueel grensover-
schrijdend gedrag gemaakt.
Jongeren krijgen zo de kans
hun stem te laten horen en
daarin te groeien. Wat we
doen, is altijd van hoge
 artistieke kwaliteit.” 

Hoofd educatie Aslan
 Muziekcentrum

“Het Aslan Muziekcentrum,
opgericht door Levent Aslan
en Zuhal Gezik, bereikt met
theater, dans en muziek uit
diverse culturen wekelijks
meer dan 10.000 kinderen
en jongeren in het primair,
voortgezet en speciaal
 onderwijs. Op onze  locatie
en in de buurt. Onze passie is
om zo veel mogelijk kinderen
in Amsterdam hun talenten
te laten ontdekken, onge-
acht hun achtergrond en
 financiële situatie. We
houden de prijs van onze
cursussen daarom laag. Als
hoofd educatie draag ik zorg
voor de kwaliteit van het
 onderwijs. We vinden het
belangrijk dat het multi -
culturele karakter van
 Amsterdam in ons aanbod
terug te vinden is: kinderen
kunnen Afrikaanse dansen

bij ons leren, of niet-wes-
terse instrumenten als saz
of ud leren bespelen. Met
name naar saz is veel vraag,
vanuit de cultuur van hun
 ouders. Kinderen leren luis-
teren en worden inventief
van samen muziek maken.
Als je wilt dat de concert-
zalen in Amsterdam een
dwarsdoorsnede van de
stad vormen, is er behoefte
aan rolmodellen. Daar
hebben wij klassen vol van.”

Directeur Noordje

“Al elf jaar organiseren we
kunst- en taalprojecten voor
schoolgaande kinderen en
jongeren – en dan met name
voor kinderen die een taal-
achterstand hebben en van
huis uit niet in aanraking
komen met kunst en cultuur.
Dat doen we zowel bij ons in
de Kazerne, aan de Zamen-
hofstraat in Noord, als in de
klas. Vier dagen per week
hebben we het Schrijflab en
staat de deur open voor
 kinderen die huiswerk -
begeleiding willen krijgen of
opdrachten bij ons volgen,
waarbij de nadruk ligt op de
ontwikkeling van creatief
schrijven. Ook hebben we 
de Kunstacademie voor
 kinderen die al goed kunnen
tekenen en daar in vijftien
lessen mee door willen.
Verder streven we ernaar
om alle Amsterdamse

musea een keer per jaar te
bezoeken. Het bereiken van
kinderen met een afstand
tot cultuur en kunst is een
project van de lange adem
en gaat vooral via mond-tot-
mondreclame. Het is wel be-
langrijk, want creativiteit
krijgen de kinderen thuis
vaak niet mee, terwijl die ze
zoveel kan helpen op school
en in hun persoonlijke ont-
wikkeling. Noordje is ook een
plek geworden, naast thuis
en school, waar kinderen
zichzelf kunnen zijn.”

Directeur van het Leerorkest 

“Muziek was tijdens mijn moeilijke
jeugd in Brazilië mijn redding: ik voelde
me erin thuis en het was ook een
middel om met vrienden te communi-
ceren. Mijn vader vond mijn wens om
muzikant te worden helemaal niets,
het was een enkele reis armoede
 volgens hem. Om mijn muziekles te
 bekostigen, ging ik bijverdienen als
mentor van kinderen in de favela’s. 

Zij hadden geen geld, maar wel een
enorm gevoel van eigenwaarde. Dat
werd later de basis van het Leerorkest:
alle kinderen moeten worden gezien
en gehoord . In Nederland werd ik
 directeur van het Muziekcentrum
Zuidoost, maar zag dat lang niet alle
kinderen uit de buurt bij ons kwamen.
Veel kinderen liepen ons letterlijk
voorbij. Hun ouders hadden geen geld
of dachten dat hun kinderen niet goed
zouden zijn. Maar: 95 procent van de

mensen heeft aanleg voor muziek. Met
dat in mijn achterhoofd ben ik het
Leerorkest begonnen: op zo’n manier
muziekles geven dat kinderen zonder
enige muzikale ervaring al na drie
weken in een orkest kunnen spelen.
Muziek is van alle mensen, niet alleen
voor de mensen in het Concert -
gebouw. Sinds de 19de eeuw leeft het
idee dat klassieke muziek iets verhe-
vens is voor mooie zalen. Het Leer -
orkest brengt klassieke muziek naar
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Oprichter en strategisch
directeur IMC Weekend-
school

“Alle jongeren willen iemand
worden, maar niet alle jon-
geren krijgen de kans zich
ten volle te ontplooien.
Twintig jaar geleden begon ik
de IMC Weekendschool in
Zuidoost met het idee daar
iets tegen te doen. Ik onder-
zocht als psycholoog toe-
komstbeelden van jongeren
en merkte dat er iets ont-
brak bij veel jongeren in Zuid-
oost: voorbeelden die buiten
hun belevingswereld staan.
De IMC Weekendschool
biedt nu jaarlijks duizenden
jongeren tussen de tien en
veertien jaar de kans een
driejarig traject te volgen. Er
zijn al tien weekendscholen,
waarvan drie in Amsterdam.
Daar vertelt elke zondag ie-
mand uit de journalistiek, de
wetenschap, de politiek, de

kunst of de wereld van het
ondernemen over zijn werk.
We krijgen geen subsidie,
maar worden gesponsord
door bedrijven en fondsen.
Deelname is gratis, maar we
vragen wel verantwoordelijk-
heid. We gaan ook in gesprek
met ouders, om ook hen
 enthousiast te maken.
Omdat we al zo lang bezig
zijn, hebben we nu  docenten
die zelf de weekendschool
nog hebben  gevolgd. Dat
maakt me enorm trots.”

Oprichter Stichting
 Sociaal Cement

“Nederland is een ingewik-
kelde samenleving. Om daar
succesvol te zijn, moet je
kennis hebben van het sys-
teem. Maar waar vind je die
kennis, als je die niet vanuit
huis meekrijgt? Dat is de
vraag waarop ik met Stich-
ting Sociaal Cement een ant-
woord wil geven. Na twintig
jaar welzijnswerk met jon-
geren maakte ik me zorgen
over de grote groep jongeren
die tussen wal en schip
dreigt te vallen. We spreken
nu van een participatiesa-
menleving, maar om daaraan
te kunnen deelnemen moet
je weten hoe dit land werkt.
Daartoe organiseren wij pro-
jecten, zoals #Dropdiestel-
ling, waarin jongeren in een
paar weken een debat orga-
niseren, bijvoorbeeld over
de raadsverkiezingen of de

mantelzorg. Ze doen alles
zelf: coördinatie, productie,
pr en het ontwikkelen van de
inhoud. We hebben een her-
kenbaar  Amsterdams team,
waarin de diversiteit van de
stad zichtbaar is. Alle jon-
geren lopen rond met ont-
wikkelingsvragen en de bo-
venste klasse redt zich wel.
Wij willen een veilige omge-
ving bieden aan jongeren die
minder kansen hebben om
zich te ontwikkelen.”

Stichting Tamino/
Kunsthelden

“Er is weinig aanbod op het
gebied van kunst en cultuur
voor kinderen en jongeren
met een licht verstandelijke
beperking. Mensen denken
daarbij altijd aan het syn-
droom van Down, maar het
is een breed begrip. Wij
richten ons op kinderen in
het basis- en voortgezet
 onderwijs, maar breiden ook
uit naar volwassenen. We
werken met een aantal
 Amsterdamse scholen voor
speciaal onderwijs, waar we
kunst en cultuur zowel voor
leraren als leerlingen toegan-
kelijk maken. Ook hebben
we het programma Kunst-
helden, waarbij jongeren met
een licht verstandelijke be-
perking elke zaterdag in het
Orion College lessen kunnen
volgen in muziek,  fotografie,
theater en dans of muziek.

We maken het programma
met grote aandacht en
passen het aan aan de
groep, omdat de niveau -
verschillen groot zijn. Onze
docenten hebben een in -
trinsieke motivatie en zijn
enorm bevlogen. Kunst kan
ook deze kinderen helpen
zich te ontwikkelen; ze laten
met hun eindproductie iets
zien wat helemaal van hen-
zelf is. Deze kinderen en
 jongeren horen al zo vaak
wat ze allemaal niet kunnen.”

Stichting Free ’n Style 

“Dans is universeel. Het kan
je leven beïnvloeden. Ik ben
professioneel danser en
choreografeer ook, musicals
bijvoorbeeld. Met mijn stich-
ting richt ik me op kinderen
en jongeren uit Zuidoost.
Kinderen en jongeren
dansen daar veel; urban en
hiphop, maar ook club- en
straatstijlen. Er is allerlei
aanbod, maar dat is erg
 gericht op talentontwikke-
ling. Daarna verdwijnt het
 talent vaak weer het stads-
deel uit. Ik wil kinderen en
jongeren vanaf negen jaar de
kans geven zich verder te
ontwikkelen en te profileren,
de kans zich gewoon te laten
zien. Daartoe organiseer ik
een keer per jaar het Free ’n
Style Festival, waarbij pro-
fessionele dansers het po-
dium delen met amateurs;
kinderen en jongeren dus.

Dat werkt fantastisch. Daar-
naast geef ik allerlei lessen 
in Zuidoost, niet  alleen aan
kinderen, maar ook aan be-
jaarden. Ik ben een bekend
gezicht in Zuidoost, ik was
ook  betrokken bij de Bijlmer
Battle en kom op de plekken
waar jongeren ook komen.
Zo win je  vertrouwen. Door
dans kunnen deze jongeren
zich uitdrukken, daar help ik
ze graag bij. Het lukt zelfs om
ze enthousiast te krijgen
voor dans op klassieke
 muziek.”

Oprichter en artistiek
 leider ZID Theater 

“Wij maken voorstellingen en
festivals voor en met buurt-
bewoners. Dit doen we al
vijftien jaar deels vanuit onze
eigen zaal in West, maar ook
op andere locaties in Neder-
land en over de grens. Ik ben
de oprichter en artistiek
leider en doe alles samen
met drie theatermakers, drie
organisatoren en veel vrijwil-
ligers. Met dit team maken
wij theater voor een breed
publiek, waarin jongeren
vanaf de brugklasleeftijd
samen met professionele
acteurs en buurtbewoners
kunnen meespelen. Dit doen
wij vaak in samenwerking
met scholen. Creativiteit in
het onderwijs schiet er vaak
bij in, terwijl dit zo belangrijk
is voor de ontwikkeling van
kinderen. Theater leert ze
niet alleen acteren of

dansen, maar geeft ze een
nieuw perspectief op het
leven, iets waarvan ze hun
hele leven profijt zullen
hebben. Wij geven ze de
kans hun  creativiteit te ont-
wikkelen en coachen ze in dit
proces. Dit gaat heel goed,
een aantal kinderen is zelfs
mee geweest naar Marokko
en Servië voor internationale
uitwisselingen. Ons doel
blijft om zo veel mogelijk
 kinderen in aanraking te
laten komen met theater en
kunst.”

Stichting Pretvormer 

“Binnen Stichting Pret-
vormer organiseren wij grote
buurtprojecten, waarvan er
veel parades zijn. Met Nena
Duinmeyer ben ik de drij-
vende kracht erachter. In
combinatie met muziek en
beeldende kunst willen wij
kinderen opvrolijken en iets
leren. De laatste jaren
hebben wij Super Sint
Maarten georganiseerd, wat
we dit jaar weer gaan doen in
de Indische Buurt. Op 11 no-
vember  natuurlijk, als de kin-
deren in kostuums en met
grote lichtsculpturen en
 muziek door de buurt lopen,
wat ze erg leuk vinden. We
geven ook workshops, maar
op juist die parades reageren
de kinderen zo leuk. We
werken veel met grote orga-
nisaties, die ons in contact
brengen met veel kinderen
uit verschillende buurten.

Nena en ik hebben vroeger
zelf kansen gehad om te ge-
nieten van kunst en cultuur,
dat willen we kinderen met
een lastige achtergrond ook
bieden. We willen dat onze
projecten mensen bijeen -
brengen en kennis laten
maken met elkaar, zodat een
gevoel ontstaat van saam -
horigheid. Daarom zijn kin-
deren hierbij zo’n belangrijke
groep.”
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de kinderen. Zo ontwikkelen ze snel
zelfvertrouwen, al het hoeft niet per-
fect te zijn wat ze doen. Iedereen heeft
tegenwoordig de mond vol van talent-
ontwikkeling, maar ik heb vooral de
wens kinderen met plezier te laten
spelen, gelukkig te maken met muziek.
Inmiddels is de Leerorkestmethode
onderdeel van het curriculum van
dertig Amsterdamse basisscholen en
bereiken we zo’n 10 procent van de
leerlingen.”
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Artistiek leider
De Toneelmakerij

“Ik bedenk de voorstellingen
en regisseer ook, en ik ben
voornamelijk verantwoorde-
lijk voor het artistieke beleid.
Wij produceren theater voor
kinderen, jongeren en vol-
wassenen. We proberen al-
tijd gelaagde producties te
maken zodat ze voor ver-
schillende leeftijdsgroepen
interessant zijn. We zijn een
professioneel gezelschap en
we betrekken kinderen in
het maakproces. Ze komen
kijken bij repetities en we
spelen ook in hun klaslo-
kalen. Met de scholen in Am-
sterdam en met theater De
Krakeling werken we inten-
sief samen. We letten erg op
de scholen uit omgevingen
waarin het niet vanzelfspre-
kend is dat je naar het
theater gaat en proberen
kinderen daar naar een voor-

stelling te krijgen. Soms
halen we ze op met de Cul-
tuurbus. Iedereen moet van
kunst kunnen genieten,
maar daarvoor moet je er
wel mee in aanraking komen.
Ik dacht vroeger dat kunst
iets was waar je verstand
van moet hebben, maar het
moet gewoon iets tofs zijn
om mee te maken. Dat is wat
wij willen overbrengen aan
kinderen van welke achter-
grond dan ook.”

Directeur Nowhere

“Vijftien jaar geleden zijn we
Nowhere begonnen. Sinds-
dien zijn we uitgegroeid tot
een productiehuis waar we
jonge Amsterdammers een
breed aanbod aan work-
shops, festivals en talent-
ontwikkelingsprogramma’s
bieden. Het aanbod gaat van
Spoken Word tot dj-work-
shops. We organiseren het
Columnfestival. 
De Poetry Circle, die nu in
het hele land succesvol is, is
bij ons begonnen. Wij zijn
een cultureel trapveld: door
de hele stad zijn er plekken
waar kinderen en jongeren
sportieve activiteiten
kunnen ontwikkelen, maar
voor cultuur ligt dat moei-
lijker. Het is belangrijk om,
ook met de oplopende vast-
goedprijzen in de stad, zulke
culturele trapveldjes te ga-
randeren. Bij ons kunnen

jongeren experimenteren in
een veilige omgeving, voor
een lage prijs. De stad heeft
allerhande instituten, zoals
de Stadsschouwburg, die in
alles zijn afgestemd op de
elite. Dat zie je aan het
pluche, de portretten aan de
muur. Nowhere is er echt
voor jonge Amsterdammers:
we besteden er veel aan-
dacht aan dat ze zich bij ons
thuis voelen. Natuurlijk is het
wel mooi als ze daarna toch
ook eens naar de schouw-
burg gaan.”

Artistiek directeur   
Raymi Sambo Maakt

“Op het toneel mis ik vaak
het echte leven, wat er op
straat gebeurt, wat er speelt
onder jongeren. Er wordt
prachtige kunst voor deze
doelgroep gemaakt, maar
weinig vanuit de heden-
daagse realiteit. Ik wil
theater maken waarin jon-
geren zich herkennen of
kennis kunnen maken met
een wereld die niet de hunne
is. Witte kinderen uit Am-
sterdam-Zuid die leren over
de belevingswereld van leef-
tijdsgenoten in Zuidoost, bij-
voorbeeld. Hiervoor doe ik
grondig onderzoek en
spreek ik met de doelgroep
en betrokkenen. Voor mijn
laatste voorstelling,F*ck the
Police, werkte ik samen met
jongerenwerkers en de po-
litie. Uiteindelijk hebben
jong erenwerkers van Stads-

deel Oost die voorstelling
ook afgenomen, om aan jon-
geren te laten zien. Dat vind
ik prachtig. Ik haal mijn inspi-
ratie uit de samenleving en
het is zo mooi om te zien dat
dan vervolgens zo’n voor-
stelling ook door de samen-
leving wordt gedragen.”

Hoofd educatie A’DAM
Music School

“Toen in 2016 de A’DAM
Toren open ging, wilden de
oprichters iets doen voor
Noord, waar een op de vier
kinderen in armoede op-
groeit. Het contrast tussen
de toren en de buurt is groot.
Daarom werd onze stichting
opgericht, om te zorgen dat
alle kinderen muziekonder-
wijs kunnen volgen. Daartoe
hebben we een soort Foster
Parents Plan opgezet: kin-
deren worden gesponsord
door bedrijven of personen
om les te volgen op een mu-
ziekschool naar keuze. Ook
kunnen we ze helpen met
aanvragen bij het Jongeren-
cultuurfonds. Alle kinderen
die bij ons staan inge-
schreven komen wekelijks bij
elkaar in een bandrepetitie.
Zo kunnen ze hun sociale en
muzikale vaardigheden ont-

wikkelen. Het blijft een uit-
daging om deze kinderen te
bereiken. Je moet een be-
kend gezicht zijn voor kin-
deren en ouders, anders
komen ze hun buurt niet uit.
Daartoe werken we nu
samen met sociale buurtin-
stellingen.  Wij willen alle kin-
deren, ook die diep in Noord,
de ruimte geven om hun ge-
luid, letterlijk, te laten horen
en zich welkom te voelen in
Amsterdam.”

Eigenaar Bureau YAN en
programmamaker Amster-
dam Fashion College

“Ik heb een advies- en pro-
jectbureau voor de culturele
en kunstsector. Het bureau
maakt producten en voert ze
uit voor bedrijven en organi-
saties die zich richten op
kinderen, jongeren en (jong)
volwassenen. Het doel is
maatschappelijke thema’s
aan te snijden. Wij zetten ons
in voor het diversiteitsbeleid
in de mode- en kunstsector
en voor identiteitsontwikke-
ling en ondernemerschap bij
jongeren. Hetzelfde geldt
voor het Amsterdam Fa-
shion College, dat niet alleen
perspectief en de juiste
hulpmiddelen biedt om een
bedrijf te starten, maar ook
ruimte en begeleiding geeft
om aan zelfontwikkeling en
zelfliefde te werken. We zijn
al bijna tien jaar  actief; ons

netwerk in Amsterdam is
daarom groot te noemen. De
kracht van onze projecten
ligt in de verbinding en het
contact met de doelgroep.”

Voorzitter Souk 

“In het kader van 400 jaar
handel tussen Marokko en
Nederland hebben we in
2005 de eerste editie van
Souk georganiseerd, in Het
Concertgebouw. Dat was
zo’n succes dat we in 2010
besloten een stichting op te
richten om dit project te
continueren. Het is ons doel
om een jong publiek met di-
verse culturen te bereiken.
Hierbij staan de cultuur uit
de Arabische wereld en het
Midden-Oosten centraal. Tij-
dens het festival laten we
westerse en Arabische klas-
sieke muziek, Arabische we-
reldsterren, dans, poëzie,
eten en drinken samen-
komen. Jongeren krijgen
mede door de bijdrage van
de AMVJ de kans Souk te
helpen vorm en inhoud te
geven. Studenten helpen
mee met de aankleding van

de foyers, verzorgen een
modeshow, dragen ge-
dichten voor of treden op als
hostess. Ze denken mee
over de promotie van Souk
onder leeftijdsgenoten en
geven advies over artiesten
die de jonge doelgroep aan-
spreken. Ze leren zo hun
kennis en creativiteit vorm
te geven. Daarnaast is het
gewoon heel gaaf om jon-
geren de mogelijkheid te
bieden mee te denken over
Het Concertgebouw.”

Oprichter Y.A.A. Agency

“Met mijn agentschap wil ik jongeren
voor wie dat niet vanzelfsprekend is de
kans geven zich op cultureel gebied te
ontwikkelen en op die manier hun iden-
titeit te ontwikkelen. Y.A.A. Agency
richt zich op populaire kunst en talent-
ontwikkeling. Met onze lessen in
dancehall, afrodance, fotografie of
vloggen willen we jongeren tussen de
10 en 27 boeien en binden: ze moeten
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Programmacoördinator
Volta

‘Bij podium- en popschool
Volta bieden wij iedereen
onder de dertig jaar die in
Amsterdam woont, werkt of
studeert een plek voor ta-
lentontwikkeling en experi-
ment. Er is bijvoorbeeld elke
week een Local Playground,
waar beginnende bandjes
kunnen spelen, oefenen en
optreden. Het is een broed-
plaats voor talent en biedt
podiumervaring aan jonge
bands. Daarnaast kunnen
jongeren hier een evene-
ment organiseren. De ene
keer nodigt iemand een dj
uit, een ander organiseert
een feest met hiphop -
artiesten, maar een debat-
avond is ook mogelijk. Daar
zijn de jongeren vrij in, als het
maar geen commerciële in-
steek heeft. Vaak zijn het
studenten van de muziekop-

leiding van het ROC of het
Conservatorium, waar wij
goede banden mee hebben.
Zo leren jongeren in de prak-
tijk een evenement te orga-
niseren, een draaiboek te
maken, professioneel con-
tact met verschillende par-
tijen te onderhouden en hoe
de pr van een evenement
werkt. Dat is ontzettend
leerzaam en zo komen veel
jongeren in aanraking met
muziek.”

Coördinator Hermitage
voor Kinderen 

“Het is een Russische tra-
ditie dat kinderen in aanra-
king komen met kunst. Als
Hermitage willen wij dat alle
kinderen die mogelijkheid
krijgen, ongeacht achter-
grond. Voor veel kinderen is
dat namelijk helemaal niet
vanzelfsprekend. De ene
school besteedt meer aan-
dacht aan kunst en cultuur
dan de andere. Ons school-
programma is gratis, zodat
elk kind de kans krijgt hier te
zijn. Dagelijks ontvangen we
bij de Hermitage Amsterdam
basisschoolkinderen uit de
groepen 4, 5 en 6 uit Am-
sterdam en omgeving. Op
school zijn er eerst voorbe-
reidende lessen, daarna
komen de kinderen naar ons.
Ze krijgen een rondleiding
door de tentoonstelling en
vervolgens een workshop in

het atelier. Nu maken ze bij-
voorbeeld een 3D-schilde-
rijtje gebaseerd op de ver-
halen uit de tentoonstelling
Classic Beauties. Ik zorg voor
het contact met de scholen
en ouders, maar ook bijvoor-
beeld voor limonade en verf.
Als kinderen het hier fijn
vinden, onthouden ze dat
hopelijk. Alle kinderen
moeten weten dat Amster-
damse musea er ook voor
hen zijn.”

Directeur
Gangmakers/The Beach

“Gangmakers is klein be-
gonnen, in de Wildeman-
buurt. Inmiddels hebben we
projecten gedaan in verschil-
lende buurten. Er is in
Nieuw-West wel aanbod op
het gebied van podiumkun-
sten, maar bijna niet voor
beeldende kunsten. Bij
Gangmakers Ontwerplab en
daarna de Gangmakers Aca-
demie leren kinderen en jon-
geren tussen 8 en 16 jaar
ontwerpen en maken. We
proberen ouders zo veel mo-
gelijk te betrekken bij wat we
doen, en accepteren de
Stadspas. Onder begelei-
ding van kunstenaars gaan
jongeren aan de slag met
technieken als schilderen en
tekenen, maar ook bijvoor-
beeld 3D-printen of filmen.
Daarbij dragen de kinderen
zelf hun onderwerpen aan.

Dat wat zij belangrijk vinden
vormt het uitgangspunt van
de lessen. Dat resulteert in
projecten en tentoonstel-
lingen, zoals een pop-up re-
cyclewinkel, een speeltuin of
een gezonde snackbar. Onze
leerlingen leren samen-
werken en krijgen de kans
hun creativiteit te ontwik-
kelen. Na bijna zeven jaar
Gangmakers op verschil-
lende plekken in het stads-
deel denken we nu aan een
volgende stap, zoals een Kin-
dermuseum in Nieuw-West.”

100 JAAR AMVJ
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Maat 

het leuk vinden. Ik ben opgegroeid in
Zuidoost en werd in mijn omgeving ge-
stimuleerd culturele activiteiten te
ontwikkelen, maar veel kinderen om
mij heen hadden dat niet. Ik geloof dat
je je door die activiteiten creatief kunt
ontplooien, jezelf op een andere ma-
nier leert kennen en je kunt profileren.
Vaardigheden die goed zijn voor jezelf,
maar die je later op je werk ook nodig
hebt. Tijdens mijn studie ben ik hier
voortdurend mee bezig geweest: hoe

bereik je een diverse doelgroep met
kunst en cultuur? Daar is in 2017 Y.A.A.
Agency uit voortgekomen. Ik heb er ei-
genlijk jaren naartoe gewerkt. We zijn
echt een agentschap en bieden dus
workshops op maat, met docent en al,
aan instanties in Amsterdam die jong -
eren ook deze kans willen geven. Dat
kunnen buurthuizen zijn, welzijnsorga-
nisaties en ook scholen. Ik geloof dat je
moet samenwerken met verschillende
partijen als je deze doelgroep wilt be-

reiken. Het gaat namelijk om ver-
trouwen en bekendheid. Buurthuizen
weten hoe ze jongeren bereiken, wij
weten hoe we een cursus geven. Onze
docenten zijn jong en divers, en zijn
daardoor aansprekend voor de jon-
geren, net als ons hedendaagse
aanbod.”
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Oprichter en directeur We Are On
The Move 

“Kinderen de kans bieden hun dans -
talenten te ontwikkelen, ongeacht hun
sociaal-economische achtergrond:
vanuit die gedachte heb ik We Are On
The Move opgericht, en het vormt ook
nog steeds de basis van wat we doen,
al bieden we sinds een paar jaar ook
 reguliere danslessen aan. Oud-leer-
lingen van ons zitten nu op de Lucia

Marthas-academie en op Pact. We
bieden kinderen en jongeren van 4 tot
22 de kans zich allerlei dansvormen,
zoals hiphop, jazz, Afrikaanse dansen
of  modern, eigen te maken en om zich 
te ontwikkelen. Voor veel kinderen in
Zuidoost is de stap naar een echte
dansschool te groot: de kosten zijn
simpelweg te hoog. Bij ons kunnen ze
terecht met de Stadspas, we zijn geen
commerciële organisatie. Er is zo veel
talent in Zuidoost, maar vaak krijgt het

de kans niet. Ouders willen heus wel,
maar hebben simpelweg vaak de finan-
ciële middelen niet. Wij geven in eerste
instantie les op (basis)scholen, waarna
we getalenteerde kinderen de kans
bieden zich verder te ontwikkelen bij
ons. De focus ligt op discipline en op
oefenen. Vaak zien we dat kinderen die
bij ons beginnen het ook beter gaan
doen op school. Onze kinderen hebben
veel verschillende culturele achter-
gronden en veel van hen komen uit

eenoudergezinnen of hebben ge-
scheiden ouders. Bij ons komen ze
 allemaal bij elkaar. We vervullen onder-
tussen ook een sociale rol, omdat
sommige ouders hun kinderen soms
lastig bereiken. Bij ons kunnen ze dan
toch hun hart luchten, zich laten zien.
Uiteindelijk betrekken we de ouders 
er dan toch weer bij.”

Enver 
Liesdek
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Medeoprichter Stichting
El Fanaar

“El Fanaar is begonnen als
stichting voor Egyptische
Amsterdammers, maar is
 inmiddels meer dan dat. Elke
zaterdag organiseren we
 activiteiten voor kinderen
tussen de 5 en de 12 jaar. We
geven Arabisch, maar
hebben vooral veel lol. We
sporten en koken. Ook
praten we veel over de ver-
schillende culturen: hoe ga 
je om met je achtergrond 
en groeit tegelijkertijd je
 Nederlandse identiteit?
 Kinderen leren zo de balans
tussen verschillende
normen te maken, de ander
te accepteren en met elkaar
samen te werken en te leven.
El Fanaar fungeert als een
doorgeefluik van de Neder-
landse cultuur, en laat kin-
deren kennis maken met
dingen die ze anders niet

zouden leren kennen: we
 organiseren uitjes om ze
mee te nemen naar een an-
dere omgeving. Ook organi-
seren we activiteiten voor
meiden en hun moeders. Ik
ben een vertrouwd gezicht in
Oost en ouders vertrouwen
me met hun kinderen. Ik
hoop dat ik door mijn activi-
teiten kinderen kan leren
hun kracht te gebruiken.”

Cultuurcoördinator
 Marcanti College

“Vanuit de regering zijn eisen
gesteld aan cultuuronder-
wijs op middelbare scholen
en op het Marcanti College
ben ik de persoon die daar
vorm aan geeft. Ik vind het
belangrijk dat leerlingen, van
vmbo tot havo, een brede
mix aan culturele activiteiten
aangeboden krijgen en daar
zelf keuzes in kunnen
maken. Vaak zeggen ze: ‘Ik
heb niks met kunst, maar ik
vind tekenen of fotografie
fantastisch.’ Aan mij om ze te
laten zien dat dat ook kunst
is. Ik organiseer uitstapjes
naar het Rijksmuseum of het
Paleis op de Dam, bezoek
theater met ze en organiseer
een culturele werkweek
naar de Veluwe, waarbij alle
leerlingen worden onder -
gedompeld in cultuur. Ze
rappen, bezoeken het

Kröller-Müller Museum en
schilderen bij terugkomst
wat ze hebben gezien. Ook
doen we mee aan de Poëzie
Revue in de Meervaart. Het
bereiken van deze kinderen
gebeurt eigenlijk vanzelf,
 niemand zegt nee. Iedereen
krijgt op onze school het-
zelfde, geld mag geen pro-
bleem zijn. We zijn een multi-
culturele school, en door
middel van goed cultuur -
onderwijs kun je ervoor
zorgen dat leerlingen elkaar
echt zien, en waarderen.”

Hoofd educatie Oorkaan

“Klassieke muziek is niet
voor mij, denken veel ouders
en kinderen. Wel! Oorkaan
maakt met topmusici con-
certen voor een jong pu-
bliek, van 2 tot 12 jaar. Dit zijn
geen standaard concerten:
de muzikanten bewegen zich
vrij en theatraal over het po-
dium, met een mooi decor
en kostuums. De concerten
vinden plaats in het Concert-
gebouw en het Muziek -
gebouw, maar ook in Podium
Mozaïek en de Meervaart.
Daarnaast heb ik de per-
soonlijke drive dat culturele
instellingen naar de kinderen
toe gaan. Een voorbeeld
hiervan is De Bestorming,
waarbij 8 cellisten van het
Cello Octet Amsterdam de
hele dag een school over-
nemen. Leraren zijn op de
hoogte, kinderen en ouders
niet. Als ze ’s ochtends bin-

nenkomen, zindert de hele
school van de cellomuziek.
Dan gaan de kinderen de
klas in, waar het spel begint:
wat heb ik in mijn hand, hoe
klinkt het, hoe bespeel ik
het? De muzikanten werken
met de kinderen naar een
voorstelling in de gymzaal.
Daar komt breakdancer-
rapper Shaggy erbij. Vervol-
gens gaan de kinderen naar
het concert Cellokrijgers
in het Bimhuis, waar ze
 dezelfde musici zien.”

Producent 4West

“Waar het ene kind naar
voetbal, hockey of tennis
gaat, komt het andere kind
bij 4West op les. Wij bieden
lessen aan voor kinderen
tussen de 2 en 16 jaar in
theater, muziektheater,
dans, zang, dj, freerunning
en atelier. We willen dat alle
kinderen uit Amsterdam
voor een laag bedrag de mo-
gelijkheid krijgen om lessen
te volgen en op een podium
te staan in een echt theater.
Kinderen die normaliter niet
zomaar in contact komen
met kunst en cultuur pro-
beren we te bereiken door
op de scholen langs te gaan
en iets te vertellen over
4West. Dat doen we veel 
in Geuzenveld, Slotervaart 
en Slotermeer. We zien kin-
deren op hun vierde binnen-
komen en aansluiten in een
basisgroep, waarin ze vooral

vanuit de verbeelding
werken. Uiteindelijk groeien
ze door en gaan ze naar een
studio- en productiegroep.
Dan staan ze daar als een
puber in een stuk te spelen.
We zijn ons seizoen gestart
met ruim 700 deelnemers.
Ons seizoen loopt van sep-
tember tot en met april. In de
laatste maand sluiten we af
met het 4Westfestival. In
Theater de Meervaart be-
zetten we vier dagen lang
alle zalen.”

Directeur Podium Mozaïek

“Podium Mozaïek is in 2005
opgericht, met steun van
onder meer het AMVJ-
fonds. We doen veel voor
kinderen en jongeren. Zo
hebben we het jaarlijkse
 festival Reuring, voor nieuwe
theatermakers. Zij staan
dicht bij jongeren en snijden
thema’s aan die in de bele-
vingswereld van jongeren
liggen. Op Reuring kunnen 
ze elkaar ontmoeten, omdat
we ook scholen en jongeren-
clubs bij het festival be-
trekken. Daarnaast hebben
we al jaren de mascottes
Lanter en Fanter, die in de
torens van ons gebouw
wonen. Zij spelen een grote
rol in de familieprogramma’s
die we in de buurt hebben.
Verder hebben we het zo-
merfestival Westwaarts en
een gratis kinderfestijn in de
kerstvakantie. We werken

veel met scholen in West:
jaarlijks maken zo’n 2000
kinderen uit West bij ons
kennis met theater. Voor
peuters bieden we Pom-
pompom, peuterconcerten
in de vroege ochtend. De
 diverse culturele samenstel-
ling van Amsterdam is een
permanent thema bij ons.
Kunst verbroedert, ook op
jonge leeftijd. Als je op jonge
leeftijd kennis maakt met
kunst, wordt het een tweede
natuur.”

Educator ImagineIC 

‘Wij zijn een mix van een
 museum, een archief en een
debatcentrum in Zuidoost.
Wij werken vanuit het idee:
erfgoed maken we met el-
kaar. Het gaat bij ons niet
 alleen over wat cultureel erf-
goed is, maar ook over de
emoties die het oproept.
Daarover voeren we het
 gesprek aan de hand van
tentoonstellingen, publieke
gesprekken, maar ook in
onze educatieprogramma’s.
We proberen leerlingen
 cultureel kritische burgers 
te maken die, zoals wij dat
zelf noemen, ‘erfgoedwijs’
zijn. Erfgoed bestaat niet
 zomaar, maar komt voort 
uit onderhandelingen over
welke verhalen en voor-
werpen waardevol zijn. Leer-
lingen leren dat zij ook hun
stem mogen laten horen. 
Ze komen bij ons om na te

denken en te debatteren
over thema’s die spelen in
de maatschappij. We willen
ze uitdagen om een mening
te vormen en om empathie
te hebben voor de stand-
punten en emoties van an-
deren. Door een nieuwsbrief
en een brochure houden wij
iedereen op de hoogte van
onze projecten. Zo worden
we benaderd door scholen
om projecten te doen. We
werken voornamelijk met
vmbo en mbo, omdat er
minder aanbod voor hen is.”

Algemeen directeur en
medeoprichter Right
About Now

“We zijn een urban perfor-
ming arts centreop IJburg en
zijn een productiehuis in de
breedste zin van het woord.
We begeleiden jonge kun-
stenaars die overal vandaan
komen, of ze nou geschoold
zijn of van de straat komen.
Daar beginnen we mee als
de talenten vrij jong zijn. We
zijn zelf ook kunstenaars en
makers, maar ook curators.
We willen verbindend
werken als het gaat om cul-
tuur en diversiteit, dat doen
we binnen een aantal artis-
tieke concepten. Zoals Tori –
Surinaams voor verhalen
vertellen – daarin brengen
we diverse mensen bij elkaar
voor een muzikale jams-
essie. Het is belangrijk dat
jongeren in hun eigen leef-
omgeving kunst en cultuur

beleven. Jongeren worden
betrokken bij onze projecten
om te kijken waar zij in hun
buurt behoefte aan hebben.
We geven daarvoor work-
shops en maken met 
de jongeren ook STRTORI
Festival. We zorgen dat
scholieren betrokken raken
bij onze voorstellingen. IJ-
burg is heel cultureel divers
en een heel jonge buurt. Om
men zich verbonden te laten
voelen is kunst en cultuur
essentieel voor de jongere
bewoners.”

Programmadirecteur
sQuare

“sQuare is een broedplaats
voor afgestudeerde makers
die een mbo-opleiding
hebben gevolgd. Ze kunnen
bij ons doorleren of zich her-
profileren. Amsterdam heeft
elk jaar honderden afgestu-
deerde mbo-makers, maar
hiervan valt de helft af en
gaat iets anders doen. Dat is
verloren kapitaal, zeker ook
omdat veel bestaande podia
en productiehuizen mono-
cultureel zijn en vooral
ruimte bieden aan makers
met een hbo-achtergrond.
En dat terwijl mbo’ers de taal
van de stad spreken. Ze
hebben de potentie om ver-
halen te vertellen die  anders
verborgen blijven: sub -
culturen, clubcultuur,
 verschillende culturele
 achtergronden. We hebben
behoefte aan andere ver-

halen dan de westerse
canon, van de oude Grieken
tot Brecht. In de makers die
mbo hebben gedaan herken
je de stad. Zij kunnen rol -
modellen zijn voor andere
mbo’ers; daarom koppelen
we ze ook aan verschillende
opdrachtgevers om ze mee
te laten denken over, bijvoor-
beeld, educatie.”

Coördinatoren iLand Art

“iLand Art staat voor inter-
actie, intercultureel en inter-
disciplinair. Wij combineren
kunstvormen met elkaar 
in de openbare ruimte en
maken die toegankelijk voor
kinderen. Vorig jaar hadden
we bijvoorbeeld het Vogellab
in de Vogelbuurt. Kinderen
mochten op vrijdagmiddag
met een architect, filosoof,
ondernemer en buurtbe-
woner gentrificatie uit-
pluizen. Daar werd een pre-
sentatie en een publicatie
van gemaakt voor de buurt.
Wij zien de kinderen echt als
kunstenaars en willen ze in
contact brengen met pro-
fessionals om complexe the-
ma’s op een speelse wijze uit
te pluizen. Door in de wijk
sleutelfiguren aan te
spreken kom je snel bij de
kinderen die normaal geen
toegang hebben tot kunst en

cultuur. In minder welva-
rende wijken is er weinig geld
voor musea, kunst of
boeken te hebben. Daarom
vinden wij het belangrijk dat
kinderen een plek hebben
voor hun expressie, ideeën
en fantasie. Bij ons ont-
dekken ze bijvoorbeeld dat
ze goed verhalen kunnen
vertellen of talent hebben
voor tekenen. Dat geeft ze
een bepaalde trots.”
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Artistiek leider  
Moving Arts Project/
TransTaalKinderen

“Met ons project gaan we
letterlijk de straat op, omdat
je daar het makkelijkst
mensen ontmoet. We
voeren activiteiten uit die
aandacht trekken, zoals een
boom ondersteboven neer-
zetten. Dan komen als
eerste kinderen aanrennen.
We merkten dat er in veel
buurten kinderen wonen die
vertalen voor hun ouders, en
gewend zijn om op een vol-
wassen manier een gesprek
te voeren. Met TransTaal -
Kinderen hebben we dat on-
derzocht. Het bleek een
taboe: mensen vinden dat
die ouders gewoon Neder-
lands moeten leren. We zijn
met een groep twee talige
kinderen heel losjes aan het
werk gegaan, hebben ze ge-
vraagd om foto’s te maken

en verhalen te schrijven,
zoals sprookjes. Dit alles
heeft geresulteerd in een
rondtrekkende expositie. In
artistieke kringen gaat het 
er vaak over dat we de kloof
tussen mensen willen over-
bruggen, maar dat is niet
 zomaar geregeld. Je moet
een band opbouwen met
mensen, ze moeten zich
veilig voelen. Daarbij kunnen
we veel leren van de onbe-
vangen blik van kinderen.”

Artistiek directeur  
De Taartrovers

“We zijn een kunstcollectief
en we werken in opdracht
van maatschappelijke instel-
lingen, maar ondernemen
ook zelf projecten, zoals
Taartrovers Film Festival. We
zijn gespecialiseerd in het
bedenken van activiteiten en
het ontwikkelen van work-
shops en installaties voor
kinderen. We laten ze spelen
met hun verbeelding. Het
gaat niet zozeer om het
overdragen van kennis, we
willen dat kinderen zelf op
onderzoek gaan. We doen
veel met film, maar ook met
andere disciplines zoals
dans en eten. Belangrijk is
dat wij bereikbaar zijn voor
alle kinderen. Dat proberen
we te bereiken door de prijs
van onze activiteiten laag of
gratis te houden. We werken
met scholen waarvan de kin-

deren ons nog niet kennen,
hen nodigen we dan samen
met hun ouders uit. Bij Lola
Lik, een project naast een
azc, wilden we er voor die
kinderen zijn, maar wel
samen met de buurt. Zo
 probeerden we Amster-
damse kinderen met elkaar
in contact te brengen. Het
beleven van kunst en cultuur
is belangrijk voor alle kin-
deren, maar de drempel is
voor sommige kinderen nog
te hoog. Daar doen wij dan
wat extra moeite voor.”

Ontwikkelaar Pact+

“We zijn een collectief van
vier artistieke opleidingen op
mbo-niveau, die opleiden tot
uitvoerend artiest, maker of
organisator. We bieden jon-
geren de kans bijvoorbeeld
danser, muzikant of speler te
worden. De laatste tijd liggen
de artistieke mbo-oplei-
dingen onder vuur: volgens
het rijk zijn de arbeidskansen
laag en bieden ze weinig toe-
gevoegde waarde. Ik ont-
wikkel een productiehuis
voor Pact, waar jongeren de
kans krijgen om hun talent
direct en geloofwaardig in
het werkveld te plaatsen. Ik
vind het belangrijk om ze die
ruimte te bieden. Leerlingen
aan artistieke mbo-oplei-
dingen zijn gelijkwaardig aan
hbo’ers, maar leren sim-
pelweg anders. Het artis-
tieke veld worstelt met de
vraag hoe toekomstig pu-

bliek te bereiken. Hoe
kunnen ze de kloof tussen
de gewone mensen op
straat en het vaste kunst -
publiek dichten? Daarbij is
volgens mij een rol wegge-
legd voor mbo’ers: wat zij
maken heeft net zoveel po-
tentie als dat wat hbo’ers
doen. Hun verhalen, vertel-
wijze en noodzaak zijn inte-
ressant. Veelal gaat het over
erkenning, miskenning en
het gevoel niet gezien te
worden door de maat-
schappij.”

Directeur JeugdtheJAter-
school Zuidoost

“Wij maken jeugdtheater
met en voor kinderen vanaf
2 jaar. Er is veel talent in
Zuidoost en met onze school
willen we allereerst ervoor
zorgen dat kinderen plezier
hebben, en de kans krijgen
dat talent te ontwikkelen.
Het succes van onze aanpak
zit in het jeugdige team: we
hebben hbo-afgestu-
deerden, vaak voormalige
leerlingen, die samen met
een ‘peer educator’ en een
leerling die verder in het vak
wil, de voorstellingen maken.
Onze voorstellingen en the-
ma’s zijn maatschappelijk:
burgerschapsvorming kan je
voor de klas geven, maar als
je het in het theater doet,
merk je dat de verhalen
 anders zijn. Leerlingen ver-
tellen hier niet alleen hun
eigen verhaal en dat van de

buurt, maar ook die van hun
ouders en hun achter-
gronden. Eén op de vier kin-
deren is arm in Zuidoost; die
kunnen bij ons terecht met
hun Stadspas. Wel merk je
dat er veel schaamte voor
armoede is; soms duurt het
jaren voor ouders eens
komen kijken. De huidige
theaterwereld is nog steeds
erg wit, terwijl onze school
een soort maatschappij van
de toekomst is; divers op alle
fronten.”

Projectcoördinator 
en  docent ROC Top,
 freelancer 

“Voor de niveaus mbo 1 en 2
organiseer ik bij ons op
school projecten op het ge-
bied van sollicitatievaardig-
heden, dans en kunst. Daar-
naast heb ik het project
Skillz, waarmee ik jongeren
laat reflecteren op de conse-
quenties van hun gedrag.
Ook geef ik straatcultuur-
training aan professionals
die met jongeren werken,
om ze de realiteit van de
grootstedelijke diversiteit te
laten zien. Wat voor jongeren
krijgen ze voor zich? Hoe
houd je hun aandacht vast?
Je kan jongeren wel een gi-
taar geven, maar het kost
veel extra aandacht om ze
daarvoor te enthousias-
meren. Volgens mij begint
het met duidelijk maken dat
je de jongeren ziet, ze hoort

en erkent. Uiteindelijk
dragen kunst, cultuur en be-
wustzijn van je eigen gedrag
bij aan een sterkere identi-
teit: je wordt gedwongen na
te denken over wie je precies
bent. Dat leidt uiteindelijk
tot zelfvertrouwen, waar ook
de maatschappij bij gebaat
is. Door dit soort onderwijs
krijg je mensen die zich goed
kunnen uiten en meer begrip
voor elkaar kunnen op-
brengen.”

Spoken wordartiest,
 mede-oprichter 
Poetry Circle (2007)

“Ik geef les aan iedereen:
jonge kinderen, jongeren op
ROC’s, kinderen in azc’s en
aan volwassenen. Ik coach
en produceer de Woord-
salon en de Kindernacht van
de Poëzie. Kinderen vragen
je opnieuw naar de wereld te
kijken en alles te bevragen,
voor een schrijver zijn ze dus
eigenlijk nuttig gereedschap.
Leerlingen op het vmbo
denken vaak dat ze geen
toegang hebben tot de lite-
ratuur, dat die te hoogdra-
vend voor ze is. Spoken word
is vrij rechttoe rechtaan.
Daardoor kun je met vrij sim-
pele opdrachten al veel be-
reiken. Er is weinig fout: ze
kunnen geen valse noten
zingen. Je moet als docent
wel de taal van je leerlingen
spreken, hun belevingswe-

reld begrijpen. Typhoon of
desnoods Lil’ Kleine is vaak
effectiever dan Willem Wil-
mink. Soms word ik boos van
docenten die verwachten
dat deze doelgroep van alles
weet. Ik sta vrij dicht bij deze
doelgroep, maakte er zelf
deel van uit. Dat, en het feit
dat ik autodidact ben, maakt
me misschien toegankelijker.
Aan het eind van projecten
durven jongeren zich te laten
zien.”

Artistieke leiding theater
 DEGASTEN

Elike Roovers: “DEGASTEN is een
 miniatuurversie van de multiculturele
samenleving. We zijn een jongeren-
theatergezelschap en werken met
ruwe talenten tussen de 12 en de 25
jaar, uit de hele stad.” 
Rutger Esajas: “We maken de voorstel-
lingen samen met de jongeren, ze zijn
echt medemaker. De thema’s gaan
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Oprichter De 
School schrijver

“Vroeger had ik van sommige
boeken na tien keer nóg niet
genoeg en waren er boeken
waardoor ik mezelf en de
wereld beter leerde be-
grijpen. Ik merkte als lees-
moeder in de klas van mijn
dochter dat zoiets niet van-
zelfsprekend is. Ik gaf een
wending aan mijn carrière in
het boekenvak, onder an-
dere als boekenredacteur
van Vrij Nederland, en richtte
in 2010 De Schoolschrijver
op. Met creatief taalonder-
wijs werken we de leesach-
terstand van kinderen weg
én helpen we leerkrachten
en ouders op weg. Inmiddels
zijn vijftig kinderboeken-
schrijvers aangesloten.
Naast De Schoolschrijver-
maand voor alle basis-
scholen hebben we een
 programma van een half jaar

voor taalzwakke scholen.
Hier gaan de schrijvers eens
per week naar een school en
bouwen daar een band op
met de kinderen. Na een half
jaar is er in de Stadsschouw-
burg een slotbijeenkomst.
Op een podium dragen de
kinderen hun zelfgeschreven
verhaal of gedicht voor. Ze
stralen, al komen er ook vaak
tranen van trots en door het
naderende afscheid met de
schrijver bij.”

Programmeur No Limit/
De Melkweg 

“Ik wil niet met homogene
groepen werken. Bij jeugd-
centrum NoLimit werk ik aan
programma’s voor jongeren
uit Zuidoost die hun talenten
binnen de urban en popcul-
tuur willen ontwikkelen, met
alle vrijheid om te experi-
menteren. Het hoeft niet
goed te zijn. De jongeren die
laten zien dat ze wat in hun
mars hebben, kan ik vervol-
gens bij de Melkweg een
kans geven zich verder te
ontwikkelen, door ze te leren
hoe je een zaal vol krijgt bij-
voorbeeld. Ook begeleid ik
jonge artiesten in de ontwik-
keling van hun ondernemer-
schap. Zuidoost is volgens
mij een plek waar mooie
dingen gemaakt worden die
we niet krampachtig in het
stadsdeel moeten houden,
maar juist moeten delen met

de wereld. Jonge mensen
denken dat je iets bijzonders
moet hebben om succesvol
te zijn; ik leer ze dat je net-
werk je ook enorm kan
helpen. Daarnaast bieden
we jongeren iedere week
 bijeenkomsten met experts,
waar ze vragen kunnen
stellen. Dan hebben we ie-
mand die in het buitenland
heeft gestudeerd, of iemand
die komt vertellen hoe je bij
FunX terecht kan komen.”

Oprichter Dutch Gospel
Arts   Institute DGAI

“Het Dutch Gospel Arts In-
stitute is begonnen als gos-
pelkoor voor volwassenen,
maar inmiddels richten we
ons vooral muziekeducatie
voor kinderen en jongeren
tussen de 6 en 18. We
hebben nog steeds een koor,
waarmee we dit jaar op Low-
lands optraden. We zijn ook
een muziekschool waar kin-
deren piano, gitaar of drums
kunnen leren. We hebben
een eigen plek in Heester-
veld, maar reizen ook door
Zuidoost. Er zijn hier kin-
deren met ouders voor wie
het lastig is ze naar ons toe
te brengen, door hun in-
komen of omdat ze alleen-
staand zijn. Door naar de
 kinderen toe te gaan, wordt
de drempel laag. En wie
weet komen ze dan daarna
toch eens naar Heesterveld.

We hebben veel contact met
ouders, over het belang van
oefenen bijvoorbeeld, en we
zien de laatste tijd steeds
meer begrip, ze zijn ook
eisen aan ons gaan stellen.
Dat vinden wij alleen maar
leuk. Door wat we doen bij
DGAI hopen we bij te dragen
aan de leuke Amsterdam-
mers van de toekomst, die
via muziek en zang durf en
lef ontwikkelen. Deze kin-
deren moeten in de toe-
komst de stad gaan leiden.”

Annemiek�
Neefjes

over actuele onderwerpen waar zij zich
mee bezighouden. We gaan uitvoerig
met hen in gesprek binnen de veilige
context van het theater. Daar mag alles
gezegd worden. We willen onze spelers
artistiek uitdagen om over de wereld
na te denken, en vanuit hun diverse
achtergronden individueel te reageren.
De blik van jongeren zet ons op scherp,
ze bieden ons andere perspectieven
en boren andere kanalen aan dan wij.
Roovers: “We bereiken jongeren die

niet per se bekend zijn met theater. 
Via ons komen ze er soms voor het
eerst mee in aanraking. We houden
een keer per jaar een auditie, waar
mensen uit de hele stad op af komen.
Omdat we veel projecten doen op
scholen, komen jongeren erachter dat
we bestaan. Dat is belangrijk: dat ie-
dereen in de stad weet dat we er zijn,
dat we ze de ruimte willen geven zich
op het toneel te ontwikkelen, ongeacht
hun achtergrond of opleiding. We zijn

een autonome theatergroep die ta-
lenten ontwikkelt. Waar we ontzettend
trots op zijn, is dat we flinke een door-
stroom hebben naar het kunstvakon-
derwijs en de theater, tv- en filmwe-
reld.” 
Esajas: “Maar dat betekent helemaal
niet dat al onze spelers kunstenaar
moeten  worden. We zijn even trots
op oud-spelers die bijvoorbeeld leraar
of kapper worden. DEGASTEN is de
 samenleving in de breedte.” 

Angelo�
Bromet

Ellen
Alvares
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Kees en Koos Theaterduo

“Wij maken als Kees en Koos
kindertheater. Dit doen wij
op kinderboerderijen, basis-
scholen, bso’s, middelbare
scholen, buurthuizen, thea-
tertjes, maar soms ook in
het park in onze oranje-witte
tent. Het idee is dat kinderen
bij ons lekker zichzelf
kunnen zijn. Een beetje te-
gendraads of rebels gedrag
staat centraal. Wij willen
laten zien dat veel mogelijk
is. Een voorstelling waar we
trots op zijn is Ridders. Deze
show doen we met zijn
vieren, onder wie een gewel-
dige hoofdrolspeler die
spastisch is, maar ‘iedereen
heb wel wat’. We laten aan
de kinderen zien dat iemand
met een beperking er ge-
woon mag zijn. Door op te
treden word je weer bena-
derd om ergens anders te
komen spelen. Mond-tot-

mondreclame werkt gewoon
het best. Het is belangrijk
voor een kind om plezier te
hebben en zijn fantasie te
uiten. Door ouders en school
wordt dit vaak in de kiem ge-
smoord. Als je een innova-
tieve maatschappij wilt, dan
moet je creativiteit en fan-
tasie niet afkappen, maar
juist stimuleren. We zijn blij
dat de AMVJ hierin onder-
steunt en meedenkt.”

Coördinator Blikopeners,
Stedelijk Museum

“Een tijdje geleden organi-
seerden de Blikopeners een
Keith Haringfeestje in het
museum. Een Blikopener
vroeg of Haring zelf ook
kwam. Dat was voor mij een
eye-opener, die het belang
onderstreept van jongeren
het museum inhalen als peer
educator. Zij brengen een
andere kijk op kunst mee. 
Jongeren tussen de 15 en 19
jaar kunnen zich aanmelden
om, betaald, Blikopener te
worden. We selecteren op
leeftijd, opleidingsniveau,
gender, religie en represen-
tatie uit elk stadsdeel, om
een zo divers mogelijke
groep te krijgen. We
plaatsen onze vacatures
overal, op Instagram en op
vacaturesites voor scho-
lieren en studenten. Ze
hoeven helemaal niets over

kunst te weten: dat is de
frisse blik waar we naar
zoeken. Ze geven gratis
rondleidingen door het
 museum en organiseren
evenementen. Dat voorziet
in een behoefte van onze
 bezoekers. De Blikopeners
zijn niet bang voor experi-
ment, of om iemand aan te
spreken. Dat werkt goed en
is heel anders dan de ‘ge-
wone’ audiotour. Aan de an-
dere kant zien we dat Blik -
openers zich persoonlijk
snel ontwikkelen.”

Oprichter Filling the Gap

“De schrijfwereld is een ge-
sloten bastion dat weinig di-
vers is. Door de vele lessen
die ik heb gegeven door de
jaren heen zag ik dat er ta-
lent onbenut bleef, of alleen
in kleine kring bekendheid
kreeg. De onbekende parels
gingen me aan het hart, ook
omdat ik zelf mijn weg naar
de schrijverswereld heb
moeten zoeken. Ik vind dat
je, als je kennis bezit, die
moet delen. Daarom ben ik
Filling the Gap begonnen, om
een brug te slaan naar het
geschreven woord: litera-
tuur, theatertekst, scenario
en jongeren begeleiden in
hun schrijfproces. Spoken
worden rap, maar ook
poëzie. Ik sta bekend als
streng, hoewel we echt wel
plezier maken tijdens de
lessen. Ik neem mijn cur-
sisten serieus en verwacht

hetzelfde terug. Als je bij mij
schrijft, werk je ook buiten
de lessen aan de op-
drachten. Ik werk met jon-
geren van de Bijlmer tot de
Schilderswijk. In buurt-
huizen, jongerencentra, in
theaters en bij theater-
scholen. Om enigszins in-
druk op ze te maken, zeg ik
aan het begin van mijn
lessen dat schrijven top-
sport is. Maar dan wel top-
sport die je als je oud bent
nog steeds kan bedrijven.”

Oprichter De Florakokjes

“Ik ben De Florakokjes een paar jaar
geleden begonnen, simpelweg om iets
te doen voor de vele kinderen in Noord
die honger lijden. Ik was vrijwilliger bij
een kinderboerderij in Noord en
kookte daar. Vaak zag ik dat ze al tijden
niet echt hadden gegeten, heel con-
fronterend. Daarom besloot ik kookles
te geven, zodat zij zouden leren met
weinig geld toch goed te eten. 

Dat is een beetje uit de hand gelopen:
inmiddels hebben we op zaterdagen
soms groepen van dertig tot veertig
kinderen en jongeren die we de basis
van het koken met minimale middelen
leren. Sommige kinderen eten wel vier
weken lang spitskool, omdat dat nu
eenmaal goedkoop is. We leren ze ver-
schillende manieren om die klaar te
maken. 
We zitten nu in het Huis van de Wijk
aan de Motorwal, maar knallen uit onze

voegen. Kinderen van 0 tot 18 zijn drie
dagen per week welkom. We zijn een
erkend leerbedrijf en werken samen
met Resto Van Harte. Van oudere kin-
deren verwachten we dat ze wat terug
doen, schoonmaken of een beetje
orde houden. Het koken vormt nog
steeds de basis van alles wat we doen,
maar inmiddels bieden we ook huis-
werkbegeleiding en organiseren we
uitjes, naar Artis bijvoorbeeld. Omdat
bijna iedereen een Stadspas heeft, is

Esmeralda
Jongmans

Zjuul Burgering
Ineke Strating

Anne
Sollie

Gita
Hacham
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Directeur Amsterdamse
jeugdtheJAterschool

“Wij zijn een toneelschool in
Amsterdam voor alle jon-
geren tussen de 8 en 22 jaar.
We zijn er voor hen die
kennis willen maken met
theater en voor hen die zich
erin willen verdiepen. Ik ben
directeur van de school en
heb een visie over wat de
kinderen moeten leren. We
vinden het belangrijk dat ze
plezier hebben. 
Ook onder schooltijd geven
wij les, om kinderen die nog
nooit met theater in contact
zijn gekomen, kennis te laten
maken. Via welzijnsinstel-
lingen als Dynamo proberen
wij kinderen te bereiken.
Kinderen die in hun thuisom-
geving niet in aanraking
komen met culturele activi-
teiten, zijn een focuspunt
voor ons. Onze klassen zijn
klein, zodat we voor ie-

dereen persoonlijke aan-
dacht hebben. We proberen
de activiteiten betaalbaar te
houden. Ook zijn we in ver-
schillende stadsdelen de-
pendances van onze jeugd-
theaterschool gestart: niet
alle Amsterdamse kinderen
wonen in het centrum.
Welke achtergrond je ook
hebt, in iedereen zit theater-
talent. Het is noodzakelijk
dat ieder kind in Amsterdam
de kans krijgt er kennis mee
te maken.”

Suzanne
Klomp

Jeugdtheater De Krakeling

“Het is onze missie om iede -
re jonge Amsterdammer
tussen de 2 en 16 jaar oud
kennis te laten maken met
theater. Naast ons voorstel-
lingsaanbod, bieden we een
educatieprogramma voor
Amsterdamse basisscholen,
waarbij klassen een voor-
stelling bezoeken en een
aantal omkaderende thea-
terlessen op school krijgen.
Jaarlijks komen er 13.000
basisschoolkinderen bij ons
over de vloer, evenals
10.000 middelbare scho-
lieren. Voor basisscholen
richten we ons in de lessen
vooral op de verbeelding en
de fantasie, bij middelbare
scholieren vooral op smaak-
en identiteitsontwikkeling.
Bij een schoolvoorstelling
proberen we zoveel mogelijk
scholen uit verschillende
delen van de stad bij elkaar in

een zaal te krijgen. Zo hopen
we dat kinderen ontdekken
dat Amsterdam groter is dan
wat zij op straat en op school
zien. Een theaterbezoek
gaat volgens mij over ont-
moeten, kijken en luisteren.
Theater verbreedt je blik. In
een voorstelling zijn er altijd
meerdere antwoorden goed
doordat iedereen zijn/haar
eigen interpretatie heeft. Als
je dat kinderen kunt laten er-
varen krijg je volgens mij leu-
kere burgers.’ 
.

Hiske
Dijkstra

Projectleider, projectme-
dewerker en hoofd educa-
tie Studio West

Boumedyan: “Ons werk kent
drie pijlers: educatie op
maat op Amsterdamse
scholen, eigen workshops
en projecten.” De Vries: “Een
vast project is Wereldver-
halen op het Mundus Col-
lege, waar vmbo-leerlingen
met wereldverhalen aan de
slag gaan. Sommigen
hebben het later nog over
Anansi.” Purperhart: “We
hebben workshops theater,
dans en muziek, maar ook
video-editing, dj-workshops
en vloggen. We gebruiken de
faciliteiten van De Meer-
vaart.” Boumedyan: “De
Meervaart zorgt deels voor
onze goede naam;  ouders
vertrouwen ons en jongeren
weten ons te vinden.” De
Vries: “Wat goed werkt is het
‘Studio West’-gevoel: we zijn

een familie. Uniek in de stad
is dat jongeren hier altijd te-
rechtkunnen.” 
Purperhart: “Onze leerlingen
zijn een doorsnede van de
stad. Dat vinden we belang-
rijk, maar het gaat ook deels
vanzelf, het hele stadsdeel
weet ons te vinden.” 
Boumedyan : “Tot onze grote
trots hebben we na 15 jaar
werk overal in de stad oud-
Studio Westers rondlopen:
bij poppodia, bij feestjes. We
hebben zelfs een wall of
fame!”

Deelnemer 
VoorUit Project

“Ik ben student antropologie
en lever met een team stu-
denten een bijdrage aan de
sociale cohesie in Sloter-
vaart. Dit doe ik in ruil voor
woonruimte. Zo organiseert
ons VoorUit team gratis acti-
viteiten zoals circusles en
'wijkverbeteraars', waarbij
kinderen de buurt onder de
loep nemen en werken aan
recycling en duurzaamheid
in de buurt. Ook kunnen we
kinderen aanmelden voor
het Jongerencultuurfonds
en Jeugdfonds Sport.
Doordat ik middenin de
buurt woon, ken ik de deel-
nemende kinderen goed: ik
kan haast niet rustig naar de
supermarkt zonder herkend
of aangesproken te worden.
Het mooie van de activi-
teiten is dat de kinderen op
deze manier een eigen plek

krijgen waar ze elkaar na
school kunnen treffen, en
dingen leren. Ik zie ze
groeien tijdens de activi-
teiten.” 

63
Deze lijst met 63 Amsterdam-
mers is tot stand gekomen op
initiatief van het AMVJ Fonds,
ter ere van het honderdjarig
bestaan van de AMVJ. Het
fonds wil dat alle Amster-
damse kinderen en jongeren
toegang hebben tot kunst en
cultuur. De lijst is gebaseerd op
nominaties: aan benaderde
personen werd telkens ge-
vraagd om drie nieuwe namen
aan te dragen.

Amsterdamse
culturele
bereikers

Wendy de Vries, Felicia
Purperhart, Kayleigh Boumedyan

Nikki
Verhoeven

dat haalbaar. Ouders zijn op vrijdag
welkom, we houden de kosten laag,
zodat ze rond voor een bedrag van
rond de 2 euro gezond kunnen eten. 
De Florakokjes vervullen een sociale
functie: ouders en kinderen kunnen er
een netwerk opbouwen. Wat ook be-
langrijk is, is dat ze zich bij ons niet be-
keken voelen. Ze weten dat ze allemaal
het stempel ‘weinig geld’ hebben,
maar omdat ze onder elkaar zijn,
kunnen ze wel zichzelf zijn.”
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Of het nu het toegankelijk maken van de Hermitage is,
Andalusische muziekles of een Schrijflab: de AMVJ

ondersteunt Amsterdamse kinderen en jongeren voor 
wie cultuuronderwijs niet vanzelfsprekend is. 

100 jaar AMVJ


