Bouwen
aan de wijk.
Bouwen aan
de toekomst.

Irelle en Lunamé
vinden alles leuk …
nou ja, bijna alles!

“Je leert er van alles, het kost bijna niets,
je komt heel makkelijk in contact met
andere kinderen. En het is vooral ook heel
erg gezellig.” Irelle is een enthousiaste
ambassadrice voor Kids Plus. Net als haar
zusje Lunamé heeft ze de afgelopen jaren al
aan heel wat leuke activiteiten meegedaan.

Toen een jaar geleden de eerste bewoners
verhuisden naar plan Celsius fase 1, was
dat opnieuw een belangrijke stap in de
wijkvernieuwing van Woensel-West. Een
nieuw thuis in een nieuwe omgeving. Met
nieuwe kansen voor de kinderen die meedoen
aan het succesvolle programma Kids Plus!
Kids Plus is een belangrijk onder
deel van de totale wijkaanpak in
Woensel-West. Die aanpak richt
zich op het fysieke aspect (mooie
nieuwe woningen, straten en pleinen)
en op verbetering van veiligheid en
imago (vaak met leuke, boeiende,
belangwekkende zaken in het nieuws).
Daarnaast investeert de wijk heel
veel op het sociale vlak. De nadruk
ligt daarbij op emancipatie van
bewoners en het creëren van kansen
voor kinderen. Dat laatste is het doel
van het Kids Plus project, waaraan
de afgelopen vijf jaar zo’n 650 unieke
kinderen hebben deelgenomen of
nog meedoen.
Kansen voor kinderen
Het Kids Plus project bestaat uit
een samenhangend programma van
educatieve, culturele en sportieve
activiteiten. Het wordt georganiseerd
door de Buurtonderneming, in
samenwerking met partners als
basisschool ’t Palet, Dynamo

Jeugdwerk, CKE, de Wijksportclub,
ondernemers uit de buurt en
de gemeente. En met ruim 100
enthousiaste vrijwilligers. Alles om
kinderen en jongeren uit WoenselWest te helpen hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen en
kansen te creëren voor hun toekomst.
Zóveel te doen!
Een dikke 100 huishoudens vonden
een nieuw thuis in de nieuwbouw van
Celsius fase 1, aan de Edisonstraat
en de Jan van der Bildtstraat. Een
prachtige plek in een prachtige wijk,
die inmiddels op de kaart staat als
levendig, hip en kleurrijk. Een
wijk waarin kinderen alle kansen
krijgen (’t Palet groeide uit van
‘probleemschool’ tot Beste
Basisschool van Brabant en werd
dit jaar uitgeroepen tot Excellente
School, juist vanwege het buiten
schoolse programma). En waar
je je als tiener beslist niet hoeft
te vervelen!

Irelle (13 jaar) zit op het Frits Philips
Lyceum Mavo. Lunamé (10 jaar) op
basisschool ’t Palet. Hun Kids Plus
‘loopbaan’ startte een paar jaar
geleden in de Kids+ Huiskamer.
Een of twee keer per week waren ze
daar te vinden, met een vast groepje
van 15 tot 20 andere kids. “Dat was
erg leuk,” kijkt Irelle terug. “Veel
gezelliger dan thuis maar wat in je
eentje op de bank hangen. Echte
vriendinnen heb ik aan de Huiskamer
niet overgehouden. Maar op school
had je wel heel makkelijk contact
met elkaar.”
Smaakt naar méér
Irelle wel, die hield een vriendin
over uit die tijd. Met haar ging ze op
maandagavond naar de Teens, een
klein groepje kids van 10 tot pakweg
17 jaar. “Met die Teens deden we
van alles. Kletsen, een workshop
breakdancen, samen naar de
bioscoop.” Dat smaakte naar meer en
Irelle ging bij het meidenprogramma
Inside Out, waar ze aan verschillende
workshops deelnam. “Dingen maken
met een 3D-pen bijvoorbeeld. Foto’s
maken met een lange sluitertijd en
allerlei lichteffecten. En de cover
van een tijdschrift maken, compleet
met make-up en fotoshoot! Je leert
samenwerken, met heel andere
kinderen omgaan … echt heel leuk!”
Muzikale zusjes
Dans en muziek zijn echt ‘hun ding’.
Irelle deed twee keer mee aan een
musical en nu is het Lunamés beurt.
“Vorig jaar had ik voor het eerst een
rol en nu doe ik weer mee.” Irelle
begint binnenkort met zangles, wat
ze eerder ook al deed, naast drumen gitaarles. “Lunamé heeft ook

nog meegedaan met een algemeen
muziekprogramma,” voegt moeder
Edith toe. “Ze kon daar allerlei
muziekinstrumenten uitproberen en
heeft daarna een tijdje cello gespeeld.
Dat instrument konden we gewoon
lenen en mee naar huis nemen om te
oefenen. Mooi geregeld hoor!”

“Je vervelen?!
Man, ga toch
iets doen!”

We hebben afgesproken bij Black & White
Haircreation aan de Edisonstraat, waar hij
regelmatig in de weer is met schaar en
tondeuse. Marcelino leert hem het vak.
“Furkan knipt hier af en toe zijn vrienden en
verdient zo een aardig centje bij. Hij heeft
het echt in de vingers. Die komt er wel.”
Even later zitten we met Furkan Cetin aan
tafel. Een jongen die heel goed weet wat hij
wil. Inderdaad, die komt er wel.

Vanuit de muziekles spelen de meiden
– samen met enkele docenten – ook
in een gelegenheidsbandje. Lunamé:
“Daarmee treden we op tijdens een
festival in de wijk en aan het einde ook
voor familie en vrienden. Spannend
hoor, maar wel heel leuk!”

Furkan (16) woont zijn hele leven
al in Woensel-West. “Eerst daar,
aan de overkant,” wijst hij naar het
braakliggende terrein. “Ons huis is
gesloopt en we wonen nu prachtig in
de nieuwbouw aan de Reamurstraat,
hier om de hoek. Je hoort wel eens
negatieve verhalen over WoenselWest, maar het is hier al lang niet
meer zoals het vroeger was. Deze
wijk is een prima plek om als kind
op te groeien.”

Let’s dance
Vooral Lunamé vindt het lekker om
actief bezig te zijn. “Toen ik in groep
4 zat, deed ik aan turnen. Nu zit ik al
een jaar of drie op streetdance. Ik vind
dansen echt het allerleukste wat er
is. Elke donderdag in het Spilcentrum.
Soms treden we ook op in de wijk of op
school. En ook een keer bij het CKE in
een grote eindshow. Dat was gaaf!”

Een eigen kapperszaak
Na basisschool ’t Palet ging Furkan
naar het Eckartcollege; nu doet hij
Economie & Ondernemen op Olympia
van het Christiaan Huygens. Komt
goed uit, want hij wil straks zijn
eigen kapperszaak beginnen. “Dan
moet je meer kunnen dan knippen
alleen. Je moet ook weten hoe je een
onderneming runt.”

Nog lang geen genoeg!
Graffiti op prullenbakken in de wijk.
Alien-kunstwerken (door Lunamé
bedacht!) op platen waarmee
sloophuizen werden dichtgeplankt.
Hutten bouwen. Prentenboeken
ontwerpen. 3D printen. KookusPokus.
Theater. Ze hebben ondertussen al
een lange lijst activiteiten achter hun
naam staan, maar gaan beslist door.
Irelle: “Vooral met zangles. En ik vond
het ook heel leuk om hulpleiding te
zijn tijdens de kindervakantieweek.”
Voor Lunamé staat een grote rol in
een musical op het verlanglijstje. “Als
ik maar niet solo hoef te zingen, want
dat vind ik eng!”

Huiswerkbegeleiding
Furkan kijkt met plezier terug op
zijn kinderjaren in Woensel-West.
Veel vrienden, een fijne basisschool,
altijd wel iets te doen. Zo deed hij
een aantal jaren mee met Huiswerk
begeleiding, in groep 8 en ook nog
in de brugklas. “Echt nodig was dat
niet, want ik haalde prima punten op
school en maakte daar vaak al mijn
huiswerk af. Maar het is leuker om dat
samen met anderen te doen. Je kunt
elkaar helpen en als het echt moeilijk
wordt is er de begeleider. En kom je
thuis, dan is je huiswerk al klaar.
Een win-win situatie, toch?”

Een plek voor jongeren
Ook buiten school zochten Furkan
en zijn vrienden elkaar vaak op.
Doen ze nog steeds. “We spelen
bijvoorbeeld zaalvoetbal op ’t Palet.
Op maandagavond lekker een balletje
trappen, gewoon voor de lol. We
hebben ook wel eens als Club Woensel
meegedaan met een toernooi voor
Eindhovense scholen en clubs. We
zien elkaar nog steeds vaak. Het zou
fijn zijn als er ook voor onze leeftijd
een vaste plek was waar je elkaar
rustig kunt ontmoeten, zonder dat
dat meteen geld kost en anderen tot
last bent. Zo’n plek mis ik nog wel in
onze buurt.” Tegelijk merkt Furkan
dat het contact met zijn matties
wat verwatert, nu ze ouder worden.
De meesten hebben een bijbaantje,
willen wat geld verdienen en gaan
wat vaker naar de stad. “Maar we
zien elkaar nog wel. Gelukkig, want ik
ben niet zo’n type dat thuis maar wat
op de bank hangt. Dan zoek ik liever
iemand op of ga ik naar de kapsalon.
Oefenen op mijn vrienden, ja. Tot nu
toe gaat dat goed … ik heb tenminste
nog met niemand ruzie gekregen,”
lacht hij.
Genoeg te beleven!
Een fijne wijk, waar heel veel is te
doen. “Zeker voor kinderen,” besluit
Furkan. “Soms zie ik jongeren op
straat hangen, zich maar een beetje
vervelen. Dan denk ik man, ga toch
iets doen! Sporten, leren, muziek
maken, dansen … Er is genoeg te
beleven in Woensel-West!”

“Je leert van
alles, doet
dingen samen …
en het is
gewoon leuk!”

Het ene kind krijg je met geen stok achter de
TV of computer vandaan. Het andere komt
gewoon tijd tekort voor alle leuke dingen die je
kunt doen. Gilvanio Slijger bijvoorbeeld. “Ik zit
op wedstrijdzwemmen, dansen en basketbal.
Maar toen mijn tante Anja me vertelde over de
Veejay-cursus in ’t Palet, leek me dat ook wel
wat. Net als musical. Oh ja, en ik heb ook nog
meegeholpen bij Woordenschat.” Over brede
interesse gesproken!
De 12-jarige Gilvanio is net met zijn
moeder verhuisd naar de nieuwbouw
aan de Jan van der Bildtstraat. Hij zit
in de brugklas van het Sint Lucas en
buiten school maakt hij gretig gebruik
van de activiteiten die de kids in
Woensel-West krijgen aangeboden.
Waarom hij zich aanmeldde voor de
Veejay-cursus? “Ik doe al verschillende
sporten en Veejay had ik nog nooit
gedaan. Musical ook niet trouwens.”
Nou, maar eens uitproberen dan.
Werken met licht
Draait een discjockey plaatjes,
een videojockey maakt en toont
bewegende beelden op een scherm.
“Echt heel erg leuk. Je leert hoe je
met licht kunt werken en dat soort
dingen en dat ging me best goed af.
We hadden een heel gezellige groep
van 6 kinderen en dat maakt het
extra leuk.”
Jonge musicalster
Of hij ook thuis als Veejay bezig
is? “Nou nee, daarvoor heb ik het
eigenlijk te druk.” Kunnen we ons
voorstellen, want hij schitterde ook
als hoedenmaker en verschillende

bijrollen in de musical Alice. “Ook
weer met een leuke groep kinderen.
Je leert hoe een musical in elkaar
steekt en hoe je met elkaar samen
werkt. En ik heb er leren acteren.
Uiteindelijk hebben we Alice ook
opgevoerd bij het CKE. Chill, maar
ook best spannend, met familie en
vrienden in de zaal.”
Helpen bij Woordenschat
Voor sommige kinderen is het wat
lastig om de Nederlandse taal te
leren. Gilvanio staat graag klaar om
hen daarbij te helpen. “Ik heb vorig
jaar als vrijwilliger meegeholpen bij
Woordenschat. Ik ben best goed in
taal en vind het leuk als ik anderen
daarbij kan helpen. Ook bij het maken
van huiswerk.”
Kom op, doe mee!
Wat een baas, die Gilvanio! En er is
nog veel meer wat hem interesseert.
“Dus ja, ik raad andere kinderen
zeker aan om ook mee te doen met
activiteiten in de wijk. Omdat je er
van alles leert en een heleboel andere
kinderen leert kennen. En vooral
omdat het gewoon leuk is!”

