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Waarom schrijven we?
---------------------------------------------------Schrijven is absolute vrijheid.
Schrijven is wegdromen.
Schrijven is wakker liggen.
Schrijven is laten gebeuren
wat jij wilt dat er gebeurt.
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Jouw schrijven maakt de
wereld mooier.
Jouw schrijven maakt
anderen mooier.
Schrijven maakt jou mooier.

Simon de Waal
Schrijver
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LOCATIE NOORDJE
NOORDJE
Kazerne Z
Zamenhofstraat 14B
1022 AC
Amsterdam Noord
020 6328236
info@noordje.nl
www.noordje.nl
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NOORDJES ORGANISATIE

VOORWOORD

Staf
Pien Wesselink
Projecten
Vrijwilliger

Ellen Bijsterbosch
Boekhouder
Projectbasis

Peter Noordhuis
Algemene Zaken
Vrijwilliger

Cor Visser
Contacten Sponsors
Vrijwilliger

Mariska Mell
Coordinator Z-store
Vrijwilliger

Ramona de Wit
Projectadministratie
Vrijwilliger

Carmen Lont
Gastvrouw Schrijflab
Vrijwilliger

Jelle Post
Vormgever
Projectbasis

“Weet u dat mijn moeders naam
‘droom’ betekent? En haar achternaam betekent ‘groot’. Droom groot,
dat doen kunstenaars ook toch juf?”
Soufian Bark.
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Saskia Noordhuis
Initiatiefnemer
Directeur

Bestuur Stichting Noordjes Kinderkunst
Stichting Noordjes Kinderkunst is opgericht in december 2007.
Ze opereert volgens het bestuur-directie model zoals vastgelegd in de Governance Code
Cultuur. De bestuursleden verrichten hun bestuursfunctie onbezoldigd.
Meike Statema
Voorzitter
Hoofd Educatie IDFA

Michiel de Rooij
Penningmeester
Beleidsmedewerker EYE
Filmmuseum

Hartmut Wilkening
Secretaris
Beeldend Kunstenaar
Docent Duits

Noordjes Kinderkunst is een ANBI Stichting.

Uitvoering projecten en activiteiten

Noordje zet zich al tien jaar in voor
kinderen en jongeren uit Amsterdam
Noord om met beeldende kunst en
taal hun creativiteit te ontdekken en
te ontwikkelen en hun communicatieve vaardigheden te versterken.
Wij willen graag horen wat de jeugd
te vertellen heeft, we leren ze
kijken en vertellen, vergroten hun
verbeeldingskracht, en dagen ze uit
om zichzelf te durven laten zien in
woord en beeld.
Met de toekenning door het AFK voor
opname in het Kunstenplan voor de
periode 2017-2020 voelen wij ons
gewaardeerd in onze inspanningen
voor de jeugd, en zijn het AFK daar
zeer erkentelijk voor. Het geeft ons
extra motivatie en mogelijkheden
om onze missie met kracht voort te
zetten.
In november opende Noordje de
Z-Store, een in Kazerne Z (een
voormalige brandweerkazerne)
gevestigde store, voorzien van een
inspirerende inrichting en artikelen
voor “Geheim Agent Z”. Met de
Z-Store sluit Noordje aan bij een

De projecten en activiteiten van Noordje worden uitgevoerd door freelancers op gebied van
beeldende kunst en taal, en door een grote groep vrijwilligers.
Noordje is lid van de coöperatie Cultuurtafel Amsterdam Noord en de VEBAN Amsterdam
Noord.
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reeks opvallende winkels gekoppeld
aan de Amerikaanse Schrijflabs
volgens het internationale recept van
826 National. Noordje maakt deel uit
van een internationaal netwerk van
organisaties, die geïnspireerd zijn op
dit model, gericht op taalontwikkeling
door middel van creatief schrijven
onder de jeugd. De initiatiefnemer
van de 826 schrijflaboratoria is de
Amerikaanse schrijver Dave Eggers.
Noordje gaat in 2018 het 826 congres
dat om de twee jaar wordt gehouden,
organiseren in Amsterdam. Daarvoor
worden de inmiddels 16 buitenlandse
vestigingen uitgenodigd, en een
vertegenwoordiging van de
Amerikaanse 826 schrijflabs.
Met dit jaarverslag 2016 wil Noordje
u niet alleen inzicht geven in de
activiteiten die zij voert, maar ook
aandacht vragen voor de uitdagingen
op het gebied van taalachterstand
en sociaal-maatschappelijke
scheefgroei.

Saskia Noordhuis
Directeur Noordje

ONZE MISSIE
De missie van Noordje is om kinderen
en jongeren in Amsterdam (Noord) met
een taal- en leerachterstand een stem en
zelfvertrouwen te geven, en ze te helpen
bij het ontwikkelen van hun creativiteit
en talent.

2016 IN GETALLEN

We laten ze eigen werk creëren, om
dat vervolgens te exposeren en te
publiceren: Zien, Doen, Laten Zien.
Het ontwikkelen van talent, creativiteit
en taalvaardigheid leidt tot grote
leersprongen en legt een stevige basis
voor de toekomst van deze kinderen en
jongeren. Daar maken we ons sterk voor.

24
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grote projecten op gebied van
beeld en taal

Deelnames

5922
kinderen

543
jongeren

35

studenten

22

vrijwilligers

25

freelance kunstenaars

3

HBO stages

18

maatschappelijke stages

30
groepen ism basisonderwijs

18

19
excursies naar Musea,
Kunstbeurs, NDSM werf.

groepen ism voortgezet
onderwijs

26
presentaties

1

3

groep studenten ism Academie

publikaties

1
8
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opening
Z store

NOORDJES BASIS

WAAROM SCHRIJVEN WE ?

We schrijven om te verbeelden.
Om onze fantasie los te laten op de

NOORDJE
OP SCHOOL

werkelijkheid.
Om de waarheid te betwisten, om
omgangsvormen te parodiëren, om naast het
leven dat we leiden een tweede leven vorm te
geven, om kortsluitinkjes te doen ontstaan in de
JAARVERSLAG 2016 – NOORDJE VAN A TOT Z EN OVER HET IJ

hoofden van lezers.
Prettige kortsluitinkjes, zodat het even knettert.
Want als het af en toe niet knettert, in ons
hoofd, in ons hart... Dan kabbelen we.
En ik wil niet kabbelen. Ik wil stromen.

Erik Jan Harmens
Schrijver en dichter

NOORDJE.NL

Noordje organiseert vanuit haar
kantoor in Kazerne Z, een voormalige
brandweerkazerne, al haar projecten.
De kazerne bevindt zich midden in de
wijk van de Vogelbuurt in Amsterdam
Noord en is goed bereikbaar voor ouders,
kinderen en scholen uit de buurt.
De activiteiten van Noordje vinden plaats
in de Kazerne, en op scholen zowel onder
schooltijd als na schooltijd. Daarnaast op
diverse locaties tijdens evenementen en
speciale programma’s. Zo was Noordje in
2016 actief op de NDSM werf, in het EYE
filmmuseum, verschillende OBA lokaties,
de grote musea in Amsterdam, in de
Kromhouthal tijdens de Affordable Art
Fair en in de Tolhuistuin tijdens Paradiso
Playground.
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Op deze manier is Noordje overal in
Amsterdam aanwezig.
In 2016 opende Noordje de Z-store. Met
de Z-store in Noord voegen we ons in
een opvallend rijtje bijzondere winkels
van de internationale organisatie 826
National. Zo is er een piratenwinkel in
San Francisco, een superheldenwinkel
in New York en heeft Michigan een
robotshop. De winkels hebben een
belangrijke functie: kinderen en jongeren
inspireren en stimuleren om verhalen te
schrijven. Want wie schrijft, die blijft.

WAAROM SCHRIJVEN WE ?

We schrijven om
te begrijpen, maar
misschien wel meer
om vragen te stellen
waarvan we niet
eens wisten dat ze
bestonden.

Ik alleen op een ezel.
Naast mijn ooms huis.
Vijf mensen praten.
Een andere ezel op kromme poten
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en verder niets.
Het gehinnik van twee paarden.
Ik geef ze allebei namen.
Ik ruik de poep van die dieren.
En verder niets.

Ayoub, groep 8

De boom is zo hoog als de zon.
De zon is zo mooi als de kleur geel.
De kleur geel is zo mooi als de sterren.
En ik kijk altijd naar de zon.

Roos van Rijswijk
Schrijver

Samira, groep 3
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2016 HOOGTEPUNTEN

Kunstenplan
Op 1 augustus 2016 werd officieel bekend
gemaakt dat het Amsterdams Fonds
voor de Kunst een vierjarige subsidie
toekende aan Noordje. Hiermee is zij
opgenomen in het Kunstenplan 20172020.
Deze toekenning betekende voor
Noordje een blijk van waardering en
erkenning voor wat ze heeft opgebouwd
in de afgelopen 10 jaar, en geeft haar het
vertrouwen om haar basis te versterken,
haar missie voort te zetten.
Opening Z-store
Op 25 november 2016 opende Noordje
de Z-Store. De winkel, waarin kinderen
en bezoekers artikelen kunnen vinden
die bij de standaarduitrusting voor
geheim agenten en superhelden horen,
daagt kinderen en jongeren uit hun
fantasie te gebruiken en ze te stimuleren
om te schrijven of creatief bezig te zijn.
Voor deze speciale gelegenheid had
Noordje de schrijvers Simon de Waal
en Erik Jan Harmens uitgenodigd, die
werden geïnterviewd door de kinderen.
Als Nederlandse partner van de
internationale organisatie 826 National

sluit ze hierbij aan op het format.
De schrijflabs van 826 National hebben
namelijk altijd een winkel. Zo begon de
eerste 826 National (in San Francisco)
met een piratenwinkel, is er een
superheldenwinkel in Brooklyn en heeft
London een winkel voor monsters. De
winkel in Amsterdam heeft spullen voor
superhelden en geheime detectives,
zoals vergrootglazen, verrekijkers, en
geheime notitieboekjes. Met de verkoop
van de producten ondersteunen de
bezoekers de activiteiten van Noordje.

‘schrijven
is kijken
met je ogen
dicht

Aan de totstandkoming van de Z-store
hebben diverse organisaties en mensen
samengewerkt. Een basisconstructie
is opgezet met hulp van architecte
Paola Paez, die in ruil voor werkruimte
een ontwerp maakte voor de inrichting
van de winkel en studenten van de
tegenwoordige Breitner Academie
begeleidde in het maken van meubels
en een aantal produkten voor de winkel.
Daarna heeft vrijwilliger Mariska Mell
betekenis en invulling gegeven aan het
concept van de Z-store met betrekking
tot produkten en inrichting. Vormgever
Jelle Post en vrijwilliger Nienke Bronk
zijn verantwoordelijk voor de vormgeving
hiervan. De totstandkoming is voor het
grootste deel te danken aan Stichting
DOEN. Dave Eggers en zijn Nederlandse
uitgever Lebowski hebben ook
bijgedragen zowel aan de inrichting als
aan de opening van de Z-store.

ALLER

LI E

2+2=5
1+4=
12
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Het jaar 2016 was het jaar van opname in
het Kunstenplan, van de opening van de
Z-Store, van Vrienden van Noordje, van
vrijwilligers, vertrouwde projecten maar
ook nieuwe en bijzondere zoals Noordjes
Vergeten Stratenmap, en onvergetelijke
presentaties als die van de Zomerschool
in het EYE- Filmmuseum en verder...

GROTE
**BROER**

wie schrijft
die blijft

METEN IS WETEN
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2016 HOOGTEPUNTEN
2016 HOOGTEPUNTEN
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Presentatie EYE Filmmuseum
Speciaal voor kinderen uit Amsterdam
Noord die niet op vakantie gaan en toch
iets spannends willen beleven, heeft
Stichting voor Sociale Kennis en Cohesie
in samenwerking met Noordje de laatste
drie weken van de zomervakantie een
programma aangeboden voor kinderen
die naar groep 6,7 en 8 gingen. Het
thema van deze vijfde editie van de
Zomerschool was ‘De kracht van het
water’. De Zomerschool werd afgesloten
met een presentatie voor ouders en
andere geïnteresseerden in het EYE
Filmmuseum. In samenwerking met
MOCCA werden de ouders en de
kinderen van de drie zomerschoollocaties
naar het EYE filmmuseum gebracht.

--- NOORDJES ---

VERGETEN
STRATEN
-------- MAP --------
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Vrienden van Noordje
In 2016 zijn we gestart met de Vrienden
van Noordje. Inmiddels zijn 44 bedrijven
uit Amsterdam Noord vriend van
Noordje. Hun bijdragen maakten het
mogelijk om projecten met jongeren
extra aandacht te geven en om
specifieke voorzieningen aan te schaffen,
zoals bijvoorbeeld tablets en I-pads voor
onze animatie-en fotografie workshops
en de huiswerkbegeleiding.
Met de Vrienden van Noordje krijgt
Noordje ook bredere bekendheid in het
bedrijfsleven.

Noordjes Vergeten Stratenmap
Noordjes Vergeten Stratenmap is een
onderschools programma van 4 lessen
van 1,5 uur gericht op de leerlingen van
het primair onderwijs in Amsterdam
Noord.
Met dit programma, op initiatief
van MOCCA-Amsterdam werkten
kinderen van 5 verschillende scholen in
samenwerking met kunstenaars toe naar
de Vergeten Stratenmap van Amsterdam
Noord, met bijzondere straten en
verhalen.
Laat je Zien laat je Horen
De muziekschool Amsterdam-Noord,
de jeugdtheater- en filmschool
DAT!School en Noordje hebben in 2016
de handen ineengeslagen en komen
met een breed cursusaanbod tot aan de
zomervakantie in 2017. Het is belangrijk
dat muziek-, kunst- en cultuurlessen
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voor alle kinderen uit Noord beschikbaar
zijn. Dus ook kinderen in gezinnen met
een beperkt budget. Voor gezinnen
die dat financieel niet kunnen missen,
wordt het lesgeld vergoed door het
Jongerencultuurfonds Amsterdam.
Deelnames
Noordje bereikte dit jaar 6500
deelnames van kinderen, jongeren en
studenten aan activiteiten, workshops en
cursussen waarin de deelnemers werden
uitgedaagd om zichzelf te durven laten
zien in woord en beeld.
Uitbreiding team
Het kantoorteam werd uitgebreid
met vrijwilligers en ook voor de
huiswerkbegeleiding werd het team
weer uitgebreid met een gastvrouw,
nieuwe begeleiders en studenten
van TutorYou. Noordje werd in haar
activiteiten ondersteund door stagiairs
van verschillende HBO opleidingen.

2016 HOOGTEPUNTEN
2016 HOOGTEPUNTEN
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WAAROM MAKEN WE KUNST ?
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We maken kunst om
op een andere manier
naar de wereld en
jezelf te kijken en
je daarbinnen vrij te
voelen.

Nynke Deinema
Kunstenaar

23

Amsterdam Noord

WAAROM KOM JE BIJ NOORDJE?
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Om iets creatiefs te doen,
omdat je het thuis niet vaak
doet, of de materialen niet
hebt. Het is ook leuker om
samen met andere kinderen
dingen te maken.
Amina, groep 8
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De gevel van Amsterdam Noord
is opgebouwd uit prachtige
architectuur en geweldige grote
instituten als EYE Filmmuseum,
Breitner Academie, A’DAM Toren
en de woonwijken van Overhoeks.
Op de NDSM worden grootse
evenementen georganiseerd. Voor
kunstenaars en ondernemers lijkt
Noord een plek met oneindig veel
mogelijkheden. Het is spitsuur bij
de pont en over een brug wordt
gediscussieerd. The sky is the limit.
Noord is aantrekkelijk voor de
nieuwe noorderling. Maar Noord
kent ook een andere kant.
Uit de gebiedsanalyse Oud Noord 2015,
Stadsdeel Amsterdam:
Jongeren uit Oud Noord groeien relatief
vaak op in een minimahuishouden (25%
versus 21% in Amsterdam). Dit geldt in
sterkere mate voor IJplein/Vogelbuurt
(32%). In Volewijck en Tuindorp Buiksloot
gaat het om 28% en 27% van de jongeren.
In Tuindorp Nieuwendam is het aandeel
minimajongeren gemiddeld, terwijl hun
aandeel rond de dijken bijzonder laag is.
Op het gebied van onderwijs scoren
Nieuwendammerdijk, Buiksloterdijk
en Noordelijke IJ-oever West
bovengemiddeld gunstig. In de
overige buurtcombinaties blijven de
schoolresultaten achter. In Volewijck
en IJplein/Vogelbuurt krijgt ongeveer
een kwart van de leerlingen een
basisschooladvies voor praktijkonderwijs
of leerwegondersteuning. Dit is veel
meer dan gemiddeld in Amsterdam (15%).

Op de middelbare school stoppen in de
twee tuindorpen en IJplein/Vogelbuurt
relatief veel jongeren met onderwijs
zonder startkwalificatie. Voortijdig
schoolverlaten is een typisch probleem
van de tuindorpen, zo is het aandeel
voortijdig schoolverlaters in Tuindorp
Oostzaan ook hoog.
Er zijn relatief veel jongeren met
problemen of zorg in dit gebied. Zo
hebben zowel meer (tienjarige) leerlingen
in het basisonderwijs als tweedejaars
leerlingen op de middelbare school een
verhoogd risico op sociaal-emotionele
problemen dan gemiddeld in de stad
(respectievelijk 28% versus 19% en 17%
versus 11%, gemeten via de SDQ-score)
en lopen er meer trajecten Jeugd- en
Opvoedhulp. In Oud-Noord zijn dat er 60
per 1.000 jongeren versus 41 gemiddeld
in de stad.
Noordje maakt zich druk om de scheefgroei in de sociaal maatschappelijke
verhoudingen in Noord. Noordje wil
met haar activiteiten en aandacht voor
kinderen en jongeren uit de sociaal- en
economisch zwakkere milieus die niet
kunnen participeren in de ontwikkeling
van het “Nieuwe Noord”, zorgen voor
empowerment en zelfredzaamheid van
deze jeugd en en daarmee de basis voor
gelijke kansen scheppen.

168

OVERZICHT
In 2016 bereikte Noordje meer dan 2000 deelnemers en 6500
deelnames van kinderen, jongeren en studenten, die een of
meerdere malen deelnamen aan een kunstcursus, schrijfworkshop,
huiswerkbegeleiding of museumbezoek.

bijeenkomsten
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6.500
deelnames

26

27

19
excursies

49

groepen onderschools

HUISWERKBEGELEIDING, BEELD EN
TAALPROGRAMMA’S
In het Schrijflab in Kazerne Z bieden we
kinderen uit de omgeving extra steun op
gebied van taalontwikkeling en creativiteit door middel van huiswerkbegeleiding en creatief schrijven. Gratis en vrije
inloop van maandag t/m donderdag
tussen 14.30-17.00 uur. Thema’s die we
behandelen in het creatieve gedeelte
waren in 2016 De geheime Stad, Sterke
Verhalen, Doorlopend verhaal , Griezelverhalen, Dichten met Jelle Pieters in
het Schrijflab, Workshop Schimmenspel
met Myra Emmen Riedel, De Alice in
Wonderland illustratiewedstrijd, Geheim
agent Z en de Z store
EXCURSIES
In het kader van de projecten Met
Noordje naar het Museum, Talentontwikkeling (de wijkclub), Zomerschool
en de samenwerking met de Affordable Art Fair, namen we kinderen buiten
schooltijd mee naar Stedelijk Museum
Amsterdam, Rijksmuseum, Tropenmuseum, Nemo, Verzetsmuseum, Scheepvaartsmuseum, EYE Filmmuseum,
Zuiderzeemuseum, Affordable Art Fair,
Nieuwland Erfgoedmuseum.
Onderschools gaven we zowel kinderen,
jongeren als studenten een rondleiding
op de NDSM werf. In december kwam
Noordjes Museumkrant uit als bijlage bij
de ECHO Amsterdam Noord.
ONDERSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Onze onderschoolse activiteiten voor
het primair onderwijs bestonden uit een
schoolbreed kunst project op de Anne
Frankschool, een pilot met een leerlijn
beeldende kunst in samenwerking met
basisschool Elzenhagen, een workshop

OVERZICHT

SAMENWERKINGEN

in het kader van de Greenweek ism
Overhoeks, en het buurtproject Noordjes Vergeten Stratenmap op de scholen
Poolster, Botteloef, Overhoeks, Elzenhagen, en IJpleinschool.
18 groepen van het Voortgezet Onderwijs
namen deel aan rondleidingen en workshops op de NDSM werf, Schrijfworkshops en een kunstprojecten.

presentaties

24
projecten

Projecten
Noordje op de NDSM werf, Noordjes
Vergeten Stratenmap, Noordje en Anne
Frank aan het Water, Krijt je Rot, Eerste
Hulp bij Surprises, Eerste Hulp bij Lampionnen, Talentontwikkeling, Ster in Noord,
Zomer in Noord, ZomerKazerne, Zomerschool, Burendag, Affordable Art Fair,
Kunstschooldagen, Paradiso Playground,
Open Atelierroute Noord, Spreek Elkaars
Taal, Noord Gestoord: Doe Normaal,
Z-store, Introductie Studenten BreitnerAcademie, Noordje was Hier, Met Noordje
naar het Museum. Deze projecten staan
voor in totaal 356 activiteiten.
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PRESENTATIES
Het presenteren van je eigen werk is
belangrijk. Het is dat moment waarop je
jezelf kunt laten zien. Presentaties vinden
plaats na cursussen, zoals afsluitingen
van de talentontwikkelingscursussen of
op een aantal momenten in het programma van de huiswerkbegeleiding, beeld
en taalprogramma’s. Dit jaar was ook een
bijzondere afsluiting van de Zomerschool
in het EYE Filmmuseum. Daarnaast zijn er
3 boekjes met verhalen van kinderen gedrukt en werd de Z store gepresenteerd
aan kinderen ouders en Noordjefans
tijdens de opening.

6e Montessorisch. Anne Frank

Stichting SPIN

B.B.S. Elzenhagen

Hot Mama Hot

O.B.S. IJplein

Stichting NDSM-werf

O.B.S. De Poolster

Stichting Wijsneus

O.B.S. Overhoeks

Affordable Art Fair

De Botteloef

Paradiso Playground

Oranje Nassauschool

MOCCA Expertise Cultuurnetwerk

St-Rosaschool

Amsterdam

O.B.S De Klimop

EYE Filmmuseum

O.B.S.De Piramide

Stichting voor Kennis en sociale

IKC Buikslotermeer

Cohesie

IJdoornschool

DAT! School

De Driemaster

Muziekschool Amsterdam Noord

Basisschool De Vijf Sterren

Museum Amsterdam Noord
OBA Amsterdam

Bredero Beroepscollege
Damstede Lyceum
Waterlant College IJdoorn

Breitner Academie
28
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Open Ateliers Amsterdam Noord

DOCENTEN & VRIJWILLIGERS
Ik vind het bijzonder om te werken
met kinderen uit andere culturen. Zo
komt Achmed uit Syrie elke woensdag
naar de huiswerkklas. Hij heeft het
nodige meegemaakt om hier te
kunnen komen, maar hij is rustig,
evenwichtig en leergierig. Met zijn
eigenschappen zal hij in Nederland
snel zijn weg kunnen vinden.
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Noordje haalt het beste in
iedereen naar boven! De kinderen
en hun ouders , de docenten en
vrijwilligers, allemaal krijgen zij
de ruimte om te experimenteren,
te ontdekken en hun talenten te
ontplooien.

Els van Eijden, vrijwilligers
huiswerkbegeleiding
Ik werk bij Noordje om ideeën te delen
met de kinderen die hier komen en ze
een stukje aandacht te geven die ze
vaak missen binnen hun omgeving.
Noordje is ook een van de weinige
kansen voor deze kinderen om in
aanraking te komen met mensen uit
de creatieve sector. Ik geloof dat deze
wisselwerking positief kan bijdragen in
hun ontwikkeling.

Marlies Logotheti,
vrijwilliger huiswerkbegeleiding

Ik vond het een feest om de workshop
gedichten schrijven te geven, want ik
heb de kinderen iets moois kunnen
leren en heb op mijn beurt ook van
hun prachtige beelden en taal geleerd.

Jelle Pieters,
de man met de pen.

Nanna Lahn, docent beeldende
kunst en museum rondleidingen

Ik vind het ontzettend leuk
om actief te zijn bij Noordje,
omdat het een organisatie is
die zich kan verplaatsen in de
verbeeldingswereld van een kind.
Tijdens workshops merk je dat
kinderen uit hun schulp kruipen
gewoon door samen dingen te
doen. Vanuit mijn achtergrond
als interieurarchitect en
stedenbouwkundige vind ik het
belangrijk om de kinderen ook
iets uit mijn vakgebied te leren.
De workshop Geheime Stad was
zo ontzettend leuk!

Nienke Bronk, vrijwilliger
Schrijflab en ontwerp Z-Store.
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FINANCIEN

VRIENDEN VAN NOORDJE

BATEN

totale baten:
€182.061

Gunters en Meuser

subsidies

Bring at work

OrangeGas

5%

donaties

Corten de Geer Advocaten

Drukkerij Jubles

5%

vrienden van Noordje

De Federatie

Ydefix Schaverij

3%

diverse baten

Kapitein Anna

Hoots Hekwerk Amsterdam

Marcel van Driel Photography

Glashandel Noord

Noorderlicht

Marc Bohle Gevelwerken

Scoutler

Klynos Nederland

Vast Advocaten

ZuidWesterSloep

Amsterdam Waterfront

Rembrandt Glas

Framez

Coare

Damen Shiprepair Amsterdam

Bouwcenter Gruter

Chase

Damme Kunststoffen

Imago Printing

Fiction Factory

Bacom

J. van Vliet b.v.

Loket 5

Plug Verfgroothandel

Schöne Edelmetaal

Klomp Technisch Buro

dejong &

BuyBay

B&E Catering & Events

Den Breejen Meubelmakerij &
Interieurbouw

eigen inkomsten

49 %
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Audiosurvivors

36%

LASTEN
90 %

activiteitenlasten

7%

publiciteit

3%

algemene
stichtingskosten

totale lasten:
€184.063

Delight Catering
The Set Company
John b.v.
Richard Bronwasser Design

Mutaties in het Stichtingsvermogen				
Stichtingsvermogen per 01-01-2016				
Stichtingsvermogen per 31-12-2016				

Bulman Administratieve Diensten

– € 2.002
€ 18.347
€ 16.345

Voyp
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LIED: DIT IS MIJN DROOM

WAAROM SCHRIJVEN WE?

DE NOORDJES & JÖRGEN GARIO
Refrein:
Wat is een droom?
Wat is een wens?
Wat is een droom?
Wat is een wens?
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We schrijven omdat
gedachtes op papier
echt tot leven komen.
Er wordt een verhaal of
gedicht geboren.

JELLE PIETERS, DE MAN MET DE PEN

Couplet 1:
Wat is een droom?
Als je slaapt denk je aan iets
Wat is een droom?
Dromen zijn niet echt
Wat is een droom?
Iets te gek om uit te komen
Wat is een droom?
Een ideaal voor iemand
Wat is een droom?
Een fantasie, een verlangen
Wat is een droom?
Een droom is een droom
Wat is een droom?
Iets waarvoor je moet werken
Wat is een droom?
Dat is gewoon wat jij wilt
Wat is een droom?
Wat jij heel graag wilt
Wat is een droom?
Iets waaraan je denkt als je slaapt,
maar niet echt is
Wat is een droom?
Je verwerkt je dag in je droom
Wat is een droom?
Verdwijnen in je gedachtegangen
Refrein
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Couplet 2:
Wat is een wens?
Iets wat je het allerliefst zou willen
Wat is een wens?
Als je wakker bent en het is iets wat je wilt
Wat is een wens?
Het gebeurt niet in het echt
Wat is een wens?
Wat je wilt en wat je krijgt
Wat is een wens?
Wat je wilt en het komt soms uit
Wat is een wens?
Dat is een vallende ster
Wat is een wens?
Iets wat klein is
Wat is een wens?

Iets wat je nog mist in je leven
Wat is een wens?

Iets wat je wilt en je werkt ervoor
Wat is een wens?
Iets wat nu groot is en later normaal
Refrein
Bridge:
Dit is mijn droom
Havo advies en een kat
Dit is mijn droom
Danseres en populaire kickbokser zijn
Dit is mijn droom
De zaak van mijn moeder overnemen en
rijk worden
Dit is mijn droom
In een kerk wonen
Dit is mijn droom
Van gedaante veranderen en onzichtbaar zijn
Dit is mijn droom
Wonen in een huis van snoep
Dit is mijn droom
Hoog studeren
Dit is mijn droom
Iedereen is gelijk
Dit is mijn droom
Geen strenge juf en nooit meer naar school
Dit is mijn droom
Een bak vol snoep
Dit is mijn droom
Dat je alles mag
Dit is mijn droom
Altijd gezond blijven
Dit is mijn droom
De hele wereld rondreizen
Refrein - fade out
Dit is mijn droom
Een bak vol snoep
Dit is mijn droom
Dat je alles mag
Dit is mijn droom
Altijd gezond blijven
Dit is mijn droom
De hele wereld rondreizen
Refrein - fade out

NOORDJE IN DE TOEKOMST
Onderschoolse programma’s
In periode 2017-2020 gaat Noordje
haar positie uitbreiden om ook onder
schooltijd meer kinderen en jongeren
te bereiken. Dat wil ze doen door meer
lesmateriaal en workshops voor scholen
te ontwikkelen en haar aanbod verder
uit te breiden binnen het voortgezet
onderwijs. Op die manier kan Noordje
kinderen en jongeren met een taalen leerachterstand in Amsterdam in
verschillende fasen blijven stimuleren om
zichzelf te ontplooien op het gebied van
taal, cultuur en creativiteit en zichzelf
te laten zien. Juist deze groep jongeren
heeft extra begeleiding en aandacht hard
nodig. Daarom is van belang om ze ook
na de basisschooltijd te blijven prikkelen
en uitdagen.

Z-Store
In de Z-store dagen we de bezoekers
uit hun fantasie te gebruiken. Bij
schoolbezoeken vormt de Z-Store
een onderdeel van het programma,
waarbij kinderen in deze interactieve
kunstinstallatie creatief uitgedaagd
worden in aanloop naar de workshops.
Vanaf 2017 kun je in de winkel bijzondere
Z producten kopen, zoals een “dit is
geen pijp”, “een Z-pil”, maar ook een
“Zpionagebril”, of een “Z op- bolhoed”.
De Z only Supplystore gaat in de
toekomst een sociaal maatschappelijke
functie vervullen door middel van
inzet van stagiaires en vrijwilligers (reintegratie).

NOORDJE BEDANKT

(Inter)nationale ambitie Noordjes
Schrijflab
Naast de groei van de huidige
activiteiten, heeft Noordje nog een
andere belangrijke ambitie, waar
ze in de periode tot en met 2020
invulling aan wil geven. Ze wil dat het
schrijflab in Amsterdam Noord een
voorbeeldproject wordt voor andere
taal- en kunstprojecten voor kinderen
en jongeren in Amsterdam. Zodat
kinderen in achterstandswijken in grote
steden, die vaak kampen met taal- en
leerachterstand, een plek hebben om
naar toe te gaan als de school uit is,
waar kunstenaars en schrijvers ze op weg
helpen met hun verplichte (huis)werk,
maar ook hun creativiteit aanwakkeren,
hun talenten ontdekken en waar ze
geïnspireerd worden om verhalen te
bedenken, te schrijven en te illustreren.
Om onze aanpak en filosofie verder
onder de aandacht te brengen
organiseert Noordje in Amsterdam in
2018 de internationale bijeenkomst
van de 826 schrijflaboratoria. Daarbij
nodigt ze de internationale partners
uit voor een uitwisseling van aanpak,
methode en resultaten. Tevens komen
de kinderen en jongeren uit Amsterdam
aan het woord door middel van presentaties en voordrachten uit eigen werk.
Tegelijkertijd dient dit evenement
om een blauwdruk te presenteren en
hiermee de werkwijze uit te kunnen
rollen op andere plekken in Amsterdam.

Waarom maken
we kunst?
––––––––––––––––––––––––––––

We maken kunst om buiten
de bekende paden te treden.
We maken kunst om iets te
zien wat we nog nooit eerder
zagen.
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Pavèl van Houten
Kunstenaar

NOORDJE
Kazerne Z
Zamenhofstraat 14B
1022 AC Amsterdam Noord
020 6328236
info@noordje.nl
www.noordje.nl

