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Inderdaad, waarom zou je niet elke dag een 
korte broek dragen, altijd een handje helpen, je 
eigen bedrij� e beginnen, de wereld verbeteren 
of veearts of astronaut willen worden?

In samenwerking met Hero kindercentra 
hee�  HRLMtje zes kinderen gefotografeerd 
en geïnterviewd. Zij vertellen over wat ze 
belangrijk en leuk vinden om te doen.

!? niet?!Waarom
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Ben Dankers, 10 jaar
Groep 6, Dreefschool

Als je het over sportieve 
jongens hebt, dan heb je 
aan Ben een hele goeie! 

Hij traint wel vier keer per 
week voor voetbal en is 

ook bijna elke dag te vinden 
op de trampoline.

“Ik vind trampoline springen 
en salto’s maken heel leuk om 

te doen, zeker ook met mijn 
vrienden Dex, Miles en Dean. 
Meestal ga ik na school even 
springen, maar ook best wel 
vaak voordat ik naar school 

ga. Daar word ik lekker 
wakker van.”

Het is behoorlijk koud maar 
Ben draagt een korte broek. 
“Ik vind het heel fi jn om een 
korte broek aan te hebben. 
Andere kinderen begrijpen 

het soms niet zo goed, maar 
het is best heel handig, zeker 
na gym als je het heel warm 

hebt. En het is gewoon lekker 
om de wind tegen je benen 
aan te voelen. Ik doe het zo 

vaak mogelijk. Het is een 
soort challenge. Soms met 

mijn vrienden, maar ook 
gewoon met mezelf.”

Waarom niet?!

Een dag niet 
gesprongen, is een 

dag niet geleefd

Kaisa Oosterhoff, 9 jaar
Groep 7, Brederode Daltonschool

Als je Kaisa zoekt, kun je het beste naar de 
manege Kennemergaarde in Santpoort gaan. 
Daar is ze minimaal drie keer per week te 
vinden. Paarden verzorgen en rijden vindt 
Kaisa heerlijk. Ze leest alles wat los en vast 
zit over paarden. Maar ook kletsen met haar 
vriendinnen Anna en Jade doet ze graag.

“Het liefst ben ik op de manege. Ik doe hier 
allerlei dingen: ik poets en borstel de paarden 
en de pony’s en ik knuffel met ze. Opzadelen 
doe ik ook en natuurlijk paardrijden; dat doe 
ik op zaterdag altijd. Mijn lievelingspony’s zijn 
Ariël en Ieniemienie.
Met mijn vriendinnen van school klets ik 
lekker veel. Over van alles en nog wat én 
over paarden. Jade doet ook aan paardrijden 
en Anna staat op de wachtlijst.
Als ik later groot ben, wil ik wel veearts 
worden. Als ik niet zo vaak op de manege 
was geweest, zou ik misschien wel wat 
anders kiezen, maar nu wil ik gewoon heel 
graag veearts voor hoefdieren worden.”
Waarom niet?!

Alles voor 
de paarden
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Noor van der Heijden, 11 jaar
Groep 8, De Ark

Super Crea Bea Noor houdt van – hoe kan het ook 
anders – lekker creatief bezig zijn. Niet zo gek dat 
haar lievelingsvakken op school handvaardigheid en 
tekenen zijn.

“Na school ga ik vaak sieraden maken. Soms doe ik dat 
alleen, maar ook vooral met vriendinnetjes. We hebben 
een eigen bedrijfje. Ik doe het deels voor de lol en deels 
omdat het ook leuk is om er een beetje geld mee te 
verdienen. Ook vind ik kleding ontwerpen en daarna 
maken met mijn oma heel leuk. Een tijdje geleden heb 
ik een joggingsbroek gemaakt. Soms is het wel eens 
lastig als je maar een klein stukje stof hebt, maar je wilt 
graag iets groots maken…”
Er ligt een mood board op Noor haar bureautje. “Dat is 
een soort poster met allemaal leuke ideeën voor het 
inrichten van huizen. Ik wil later graag in een restaurant 
én een kledingwinkel werken en ook (binnenhuis)stylist 
zijn.” Waarom niet?!

Super Crea Bea

Hero Elferink, 5 jaar
De Kring, Groep 2

Met zijn 5 jaar is Hero een echte held in de klas. Hij vindt 
het leuk om de jongere kinderen te helpen en die weten 
hem dan ook altijd feilloos te vinden als er iets is. 
Hero houdt ook ontzettend van fi etsen en voetballen. 
Hij zit bij de Kickies van FC Haarlem Kennemerland 
en woont vlak bij de Molen De Adriaan.

“Met mijn vrienden spelen vind ik het leukst om te doen. 
Ze heten Faas, Fenne en Berend. Het is wel jammer dat 
Berend verhuisd is en best ver weg woont nu. We zijn 
laatst een keer bij hem gaan borrelen. En ik heb een 
fi lmpje voor hem gemaakt dat papa heeft verstuurd.
Ik fi ets nu elke dag op mijn eigen fi ets door de stad 
naar school! Mama is er ook bij. Bij ons huis kun je 
ook lekker fi etsen op de kade. Ik ben gelukkig nog 
nooit in het water gevallen.
Thuis en op school vind ik het leuk om te helpen. 
Als je kleine kinderen helpt in de klas, krijg je de 
‘opstekerketting’, dat betekent dat je het goed hebt 
gedaan. Dat vind ik leuk. Sommige kindjes vragen 
weleens de hele dag door iets aan mij. Ik ga gewoon
steeds weer opnieuw naar de juf om ze te helpen.” 
Waarom niet?!

Helpende held
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Mare Nieuwhof, 12 jaar
Groep 8, De Argonauten

Mare is een echte wereldverbeteraar. En dat steekt 
ze niet onder stoelen of banken. Ze is in september 
lid geworden van de Kinderraad van de Gemeente 

Haarlem. Mare houdt van voetballen en vindt het 
heerlijk om met haar vriendin Olivia op te trekken.

“Ik zat al in de leerlingenraad van school, 
maar nu mag ik iets doen voor heel Haarlem. 

Dat vind ik heel leuk. Het was nog best spannend 
of onze school werd uitgekozen voor de Kinderraad, 

maar we hadden een hele toffe sollicitatiebrief 
gestuurd en zo is het gelukt. Ik vind het belangrijk 

om te vertellen wat er bijvoorbeeld in het verkeer 
anders zou kunnen, zoals nepfl itsers tegen te hard 

rijden en betere fi etspaden.
Met mijn vrienden Olivia en Jelmer heb ik veel 

lol. Lekker een beetje kletsen en TikTokken. Fijn om 
met elkaar middelbare scholen te bezoeken. 
Het liefst zou ik naar Hartenlust gaan. Dat is 

een kleinschalige school. Ik denk dat ik me daar 
het meest thuis zou voelen.

Later wil ik de politiek in. Het kan allemaal best 
wat vriendelijker en het is belangrijk dat kinderen 

ook meepraten over de toekomst. Een koffi etentje 
starten lijkt me ook leuk. Misschien kan het wel 

allebei: politica én eigenaresse van een koffi etentje!” 
Waarom niet?!

De wereld een 
beetje beter 

maken

Noor van der Kamp, 7 jaar 
Klas 2, Vrije School Kennemerland

Noor houdt van snelheid en lekker stunten. 
Haar roze stuntstep gaat dan ook overal mee 
naar toe. Het is niet verwonderlijk dat Noor 
ook aan turnen doet en het leuk vindt om 
over allerlei obstakels te springen.

“Ik vind het heel leuk om lekker hard te gaan 
op mijn step en ik probeer dan tussendoor 
ook sprongetjes te maken. Van muurtjes 
afspringen doe ik ook. Je moet gewoon veel 
oefenen en dan lukt het wel.” Nooit een 
ongeluk gehad? “Een keer ging ik met mijn 
ogen dicht steppen… ik botste tegen een 
stapel stenen en toen lag mijn hele kin open. 
Het was niet zo’n goed idee...
Paardrijden doe ik ook graag en met turnen 
vind ik salto’s maken op de trampoline het 
leukst om te doen. Op school en vaak ook 
daarna speel ik met Loïs en Elia. Soms weten 
we niet zo goed bij wie we willen spelen. 
Het is allemaal leuk. Dat is wel eens lastig.
Ik vind nadenken soms wel eens lastig. 
Ook over wat ik later wil worden. Nu denk 
ik misschien dierendokter of astronaut.” 
Waarom niet?!
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