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Na het succes van ‘De Wereld in ... Veldhuizen-De Balije’ is er nu  
een vervolg: ‘De Wereld in ... Vleuten-Haarzuilens’. Bauke Spijkerman,  
sociaal makelaar bij Dock, en Frouke Ringenoldus, vakfotograaf foto-N-zo, 
zijn de initiatiefnemers van deze boekjes met kwartetspel. 

De Wereld in ...
1. Abdellatief Bentoumi
2. Marrokaanse vlag
3. Harira
4. Marrakesh

MAROKKO

1. Henny Smorenburg
2. Vleutense vlag
3. Vleutens Bitter
4. Hamtoren Vleuten

VLEUTEN

1. Zhang Li Yang
2. Chinese vlag
3. Thee van chrysanten
4. Jiangxin Island

china

1. Mohammad Al-Tamini
2. Irakese vlag
3. Dolma
4. Basra

IRAK

1. Reinier Yard
2. Surinaamse vlag
3. Eri Eri
4. Kwattaweg

SURINAME

1. Zhang Li Yang
2. Chinese vlag
3. Thee van chrysanten
4. Jiangxin Island

china

'Spellen verbinden'

Presentatie van ‘De Wereld in Vleuten-Haarzuilens’ 
Zondag 6 oktober staat Buurtcentrum De Schakel in het teken van andere culturen, met muziek, eten en 
drinken. Ook een aantal van de geïnterviewden zal aanwezig zijn, zodat iedereen kennis kan maken met 
de mensen achter de verhalen in ‘De Wereld in Vleuten-Haarzuilens’. Kom ook, je bent van harte welkom! 

‘We wilden iets leuks bedenken om mensen 
van alle leeftijden en alle culturen in de wijk, 
bij elkaar te brengen in het buurtcentrum. 
Ons achterliggende doel is om meer kennis 
van en begrip voor elkaars achtergrond en 
cultuur te creëren, zodat er meer vertrouwen 
én blijvend contact is tussen de verschil-
lende wijkbewoners. We hebben een boekje 
en een kwartetspel gemaakt. Spellen 
verbinden en dat is ook gebleken. Vorig jaar 
zijn er bijna 3000 boekjes en kwartetspellen 
in de wijk Veldhuizen-De Balije verspreid en 
de reacties waren overweldigend. Nu staan 
de dozen met 4000 boekjes en spellen voor 
Vleuten-Haarzuilens klaar om bezorgd te 
worden.’ 

Bauke en Frouke vonden het superleuk  
om samen de interviews af te nemen.  
‘We hebben zulke mooie gesprekken  
gehad! Zo hebben we een Afghaanse man 
geïnterviewd, wiens land vóór de oorlog  
heel modern en westers was, in tegenstel-
ling tot het beeld dat veel mensen hier van 
Afghanistan hebben. Het was ook opvallend 
dat veel geïnterviewden hetzelfde zeiden 
over Nederlanders: ‘Nederlanders zijn  
heel gesloten, het eerste jaar zeggen ze 
‘goedemorgen’, het tweede jaar ’hoe gaat 
het?’ en daar blijft het bij. We willen graag 
door met het project, wie weet komt er nog 
een boek en kwartetspel ‘De wereld in ... 
Leidsche Rijn.’  


