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Mama Florijn: Made in Zuidoost, 
presenteert Flatkrant Editie 03: 
Sport in Florijn

Foto: Paco Núñez
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Lieve buren,
 
Met trots presenteren wij de 
derde editie van onze Flatkrant. 
Hopelijk nóg leuker en interes-
santer dan de vorige edities. Nu 
met meer foto’s en illustraties 
om de verhalen levendiger te 
maken. Wij zijn vereerd dat wij 
jullie verhalen mogen delen in 

onze Flatkranten, en omarmen de 
groeiende input van jullie kant!
We waren gestart met de lift als 
thema, in deze editie zoeken wij 
een andere beweeglijkheid op. 
Een speelse, uitdagende, 
en soms levensveranderende  
beweeglijkheid. In Sport in 
Florijn ontdekken wij de rol die 
sport speelt in jullie levens.

Of het nou stress wegwerken 
is tijdens een bootcamp sessie, 
toekomst vinden in een voetbal- 
carrière, of omgaan met de 
spanningen van calisthenics op 
competitieniveau- sport draagt 
beweging en verandering in zich.
Lees inspirerende verhalen van 
onze Florijn buren en ontdek het 
belang van sport in onze flat.

P8: Joselito op Parkour 
P9: Terence- Zuidoost United G-voetbal
P10-11: Sportieve herinnering aan Miry 
P12: Terugblik: Echte Verandering

[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl
[FB] @Mama-Florijn
[IG] @mamaflorijn.nl

MAMAFLORIJN.NL

mailto:hallo%40mamaflorijn.nl?subject=hallo
https://www.facebook.com/Mama-Florijn-109700551514562
https://www.instagram.com/mamaflorijn.nl/
https://www.mamaflorijn.nl/
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Voorwoord [Door]
AnneMarie Tiebosch

Voor velen van ons kende het 
afgelopen jaar te veel uitdagin-
gen. Door Covid mag veel niet 
en moet er gelijkerwijs veel. Dat 
voelt oneerlijk, onzeker en saai.
Maar voor mij was de start van 
het bewonersproject Mama 
Florijn: Made in Zuidoost een 
lichtpunt in 2021. Met de  
Flatkranten werken we echt aan 
iets moois. We willen Florijn 
beter leren kennen en elkaar 
vertellen wat ons motiveert en 
inspireert. De verhalen komen 
via galerijen en buren naar ons 
toe. Het zijn verhalen als een 
sieraad, origineel en toever-
trouwd. Omdat we het de ander 
gunnen en in het licht willen 
zetten.
 
Deze Flatkrant heeft als thema 
Sport. Oma Roos is trots op 
haar free-runnende kleinzoon. 
Wendy vertelt ons haar wens 
voor haar overleden zoon. 
Terence vertelt over de stichting 
voor G-voetbal van Zuidoost 
United en Sharwan legt uit hoe 
calisthenics zijn leven en dat 
van zijn broer en neef positief 
heeft veranderd. Dat vind ik 
geweldig, want het zijn verha-
len die we willen lezen. Ze zijn 

mooi en zorgvuldig geschreven. 
Wanneer u ons uw verhaal wil 
vertellen of het verhaal van een 
ander bijzonder vindt, laat het 
ons dan weten.

“Over sport en bewegen  
gesproken. Wandelt 
u ook mee iedere 
maandagochtend?”

Wist u trouwens dat we iedere 
maandagochtend een buurtwan-
deling maken?  
We starten om 10 uur bij 
Buurtlokaal Aanwezig & Bezig 
en lopen in een rustig tempo 
tussen de 5 en 8 km. Onderweg 
komen er leuke verrassingen op 
ons pad. We genieten van de 
natuur, kunstwerken, verborgen 
tuintjes en van het contact met 
elkaar. Na afloop praten we 
gezellig na en drinken we een 
lekker kopje koffie, of thee.
U bent van harte welkom met 
ons mee te wandelen!
 
Hartelijke groeten,
AnneMarie Tiebosch

”Je moet je doelen halen. Niks is onmogelijk, het is een 
kwestie van doen. Van het onmogelijke het mogelijke 
maken, door wilskracht en doorzettingsvermogen.”       

Flatkrant Makers
[Tekst en regie]  
Esther Aminata Kamara,  
bewoner Bijlmerplein

[Design]  
Sara Mattens & Jeffrey Croese 
van Vinger.nl, bewoners Florijn 

[In samenwerking met] 
AnneMarie Tiebosch, Paco Núñez,   
Dija Kabba, Rizairis Núñez-Lacroes

[Met dank aan] 
Fonds voor Zuidoost,
Woningstichting Rochdale, 
Postcode Loterij Buurtfonds, 
Gemeente Amsterdam, Groen  
in de Buurt, Zuidoost Beweegt, 
Ten Brinke Bouw, Tropical  
Hangout en Shain Foundation

Hopelijk heeft u fijne feestdagen beleefd en 
staat u met goede moed aan het begin van 
een nieuw jaar. Ik wil u in 2022 veel liefde, 
kracht en gezondheid wensen.

>> Lees verder op p. 5, 6 en 7

Foto: AnneMarie Tiebosch door Bart Rondeel
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Foto: Rizairis door Paco Núñez

Florijn’s Latest
Mama Florijn brengt de laatste nieuwtjes, feitjes, advertenties  
en meer...

Ook energie besparen?  
Florijn krijgt tips op 12 en 13 januari!
Helaas rijzen de energieprijzen 
de pan uit en van prijsdaling lijkt 
voorlopig geen sprake. Om u te 
helpen besparen op uw energie-
rekening krijgt u op woensdag 12 
of donderdag 13 januari tussen 17 
en 19 uur via een bezoek aan de 
voordeur informatie hierover. Als 
u wil kunt u dan gelijk een gratis 
afspraak maken met een energi-
ecoach van !Woon. Deze energi-
ecoach geeft advies over hoe u 
met simpele maatregelen en het 
gebruik van energiebesparende 
producten kan besparen op uw 
energiekosten.

Mama Florijn Winactie 
In de vorige Flatkrant deelde 
Rizairis haar vermakelijke 
verhaal over haar avontuur 
in de lift. Deze editie heeft ze 
ontzettend geholpen met het 
verzamelen van andere verhalen.
Daarom willen wij Rizairis 
bedanken met een Mama Florijn 
tas + heerlijke taart van Virma! 
Bedankt voor je enthousiaste 
bijdrage, Rizairis.

[Nieuwe Winactie!]
De taart van buurvrouw Virma is 
zo lekker, en de tas zo mooi- dat 
gunnen we meer Florijn buren! 
Deel jouw Florijn verhaal met ons 
of laat ons weten wiens verhaal 
wij niet mogen missen, en wie 
weet verrassen wij jou in 2022! 

[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl

Heeft u via Stadspas een brief 
ontvangen voor een waardebon
voor energiebesparende  
producten? De energiecoach 
kan u helpen met het bestellen 
van de juiste producten als 
tochtstrips, ledlampen en 
waterbespaarders.

Woensdag 12 & donderdag 13 
januari 2022, energietips aan de 
voordeur in Florijn!
Meer info op:
https://www.wooninfo.nl/agenda/
bepaar-energie-aan-de-voordeur-
bezoeken-in-florijn/

ACTIE! 
Deel jouw  

Florijn verhaal en 

win een taart van 

Mevrouw Virma 

& Mama Florijn 

tas!

mailto:hallo%40mamaflorijn.nl?subject=hallo
https://www.wooninfo.nl/agenda/bepaar-energie-aan-de-voordeur-bezoeken-in-florijn/
https://www.wooninfo.nl/agenda/bepaar-energie-aan-de-voordeur-bezoeken-in-florijn/
https://www.wooninfo.nl/agenda/bepaar-energie-aan-de-voordeur-bezoeken-in-florijn/
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Florijn’s Latest
Gelukskoekjes voor 
Fonds voor Zuidoost
Op zaterdag 18 december heeft 
Mama Florijn geld ingezameld 
voor het Fonds voor Zuidoost 
door gelukskoekjes te verkopen. 
Adria, Angelina, Laila en Ivy 
gingen onder begeleiding van 
AnneMarie Tiebosch langs de 
deuren in Florijn. De geluks-
koekjes waren met aandacht en 
liefde gebakken door Zohra en 
haar vriendin. Hiervoor gebruikten 
ze de keuken in Florijn 38, waar 
ze samen met een groepje 
Marokkaanse vrouwen elke 
week samen komen om lekkere 
dingen te maken. Wij zijn in ieder 
geval diep gelukkig want de 
koekjes waren erg in trek. Het 
fantastische koekjesverkoopteam 
heeft meer dan 120 gelukskoekjes
verkocht! Fonds voor Zuidoost
steunt Mama Florijn, dus steunen 
wij Fonds voor Zuidoost.

Het Fonds voor Zuidoost is er 
voor alle bewoners met een 
goed plan voor een kleinschalig 
project. Zie hun site voor meer 
info: fondsvoorzuidoost.nl

Pop up kledingshop 
groot succes!
Aan de oproep om kleding en 
schoenen in te leveren gaven  
jullie gehoor! Heel oktober 
brachten jullie op zaterdag 
zakken vol kleding naar  
buurtlokaal Aanwezig & Bezig. 
Met vijf vrouwen sterk waren we 
twee avonden bezig om alles uit 
te pakken en sorteren. Hartelijk 
dank, want er zat veel moois bij.

Op donderdag 4 november 
openden wij om 16 uur de Mama 
Florijn Pop Up Shop in Aanwezig 
& Bezig en kon er gratis kleding, 
schoenen, jassen, tassen én 
fietslampen worden geshopt. Er 
stond een grote rij voor gratis 
lampen bij de fietsenmaker. 
Boodschappentassen vol  
broeken, bloezen, truien en 
schoenen gingen de deur uit.

Lieve buren, de Pop Up shop 
was een succes dat we graag 
herhalen. Dan mét speelgoed 
en boeken voor de kinderen.
Aankondiging en inzamelings-
actie volgen. Stay tuned!

Express Yourself! 
Verhalen workshop 
voor meiden
Ben jij een meisje tussen de 
10-13 jaar oud? Hou jij van 
verhalen verzinnen, en woon jij 
in Florijn? Meld je dan aan voor 
de gratis workshop van Mama 
Florijn. Tijdens 8 workshops 
leer je alles over het verzinnen, 
vertellen, en opschrijven van je 
eigen verhaal. Het resultaat: ons 
eigen Express Yourself! boekje 
om aan je vrienden en familie 
te laten zien. Stuur een mailtje 
naar hallo@mamaflorijn.nl 
voor meer informatie over deze 
workshop.

Start workshops begin 2022
Aanmelden: hallo@mamaflorijn.nl
Voor meiden van 10 t/m 13 jaar

Wanted!
Florijn verhalen
Wij zijn op zoek naar verhalen 
voor de volgende editie van 
onze Flatkrant. Heb je iets met 
ons te delen? Maak een afspraak 
maken met het verhalen team. 
Verhalen kunnen ook digitaal 
aangeleverd worden, dus stuur 
ons spraakberichten, video’s, 
teksten, foto’s en illustraties. Wij 
horen graag van je!

[T]: 06 28 26 80 56
[M]: hallo@mamaflorijn.nl

Volg Mama Florijn!
[IG] @mamaflorijn.nl
[FB] @Mama-Florijn

https://www.fondsvoorzuidoost.nl/
mailto:hallo%40mamaflorijn.nl?subject=
https://www.instagram.com/mamaflorijn.nl/
https://www.facebook.com/Mama-Florijn-109700551514562
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Dat Florijn grootse talenten 
huist is geen geheim. Hieronder 
vallen ook Sharwan, Shai, en 
Ritesh, oprichters van HolowBarzz 
en Saiyanathletes.  
Sayanwhat? Zegt dit je niks?  
Of knik je enthousiast van  

herkenning? Als je bekend bent 
met calisthenics, een populaire 
streetworkout, dan zul je vast 
foto’s en videos van het drietal 
tegengekomen zijn. Onderste-
bovenhangend aan stalen barz, 
soepel bewegend van een flag 
naar een deadhang, of... ja hoor: 
zien wij daar een eenarmige 
handstand? Het lijkt moeiteloos, 
hoe ze hun lichaam tegen de 
zwaartekracht in bewegen. Maar 
zowel de beheersing van hun 

Calisthenics- 
van nul tot 100

[Door]
Esther Aminata Kamara
[interview met]
Florijnbewoners Sharwan,  
Shai en Ritesh

Foto: Dija Kabba

techniek als hun commerciële 
succes is niet uit de lucht komen 
vallen. Sterker nog, achter hun 
kundige shows schuilt een lange 
trainingsweg getekend door 
loodzware spieren en blessures.
 
Een slecht begin is het halve werk

Tien jaar geleden begonnen 
Sharwan, zijn neef Shai en broer 

“Je traint je emoties weg. Als je ergens 
verdrietig om bent, of je hebt een slechte 
dag, dan gaan wij met z’n drieën trainen. 

Je helpt elkaar.”

- Sharwan

>> Lees verder op p. 6 en 7
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Calisthenics- vervolg..
Ritesh met calisthenics.  
Calisthenics is een streetworkout 
waar beoefenaars hun lichaams-
gewicht gebruiken om een serie 
oefeningen, zoals dips, push 
ups, en pull ups uit te voeren.

Toen het drietal startte konden 
ze naar eigen zeggen bijna niks. 
Nul. Shai herinnert zich dat zijn 
frequente bezoekjes aan de 
snackbar hem wat overbodige 
kilootjes hadden opgeleverd. En 
Ritesh, die vaak naar de sport-
school ging, herinnert zich dat 
hij gebroken thuis was gekomen 
na zijn eerste calisthenics 
training.

Confronterend, die eerste 
sessie. Hardhandig ontdekken 
dat je lichaam misschien in een 
slechtere staat is dan je zou 
willen. In plaats van demoti-
verend – stel je even een week 

spierpijn na één trainingssessie 
voor- wakkerde het bij hun juist 
een vuurtje aan. Want de enige 
manier om het nulpunt voorbij 
te gaan was om 100% inzet te 
geven. Dit verhaal is een ode 
aan de reis naar excellentie van 
Sharwan, Shai en Ritesh. Want 
alhoewel hun start misschien 
lastig was, hebben ze uiteindelijk 
kampioenstitels op nationaal en 
internationaal niveau behaald.

Volle kracht vooruit

Kijkend naar de atleten is het nu 
misschien lastig voor te stellen, 
maar tien jaar geleden was geen 
van hen echt fit. Althans, naar 
hun eigen zeggen. Ze hadden 
namelijk geen sportieve achter-
grond, zoals veel van de interna-
tionale calisthenics sterren wel 
hebben.
 

“Wij hadden geen turn 
achtergrond. Alles wat 
we geleerd hebben 
kwam van het parkje, 
van YouTube, van elkaar. 
Het was kijken, vallen, 
opstaan.”

- Shai

Het parkje in Holendrecht. Eén 
van de trainingsplekken in 
Zuidoost waar het drietal soms 
wel acht uur per dag trainde. 
Het is ook de plek waar hun 
liefde voor calisthenics begon. 
Op een dag vroeg Shai aan een 
vriend van hem hoe hij aan 
zo’n goed lichaam kwam. Het 

antwoord: “Gewoon, trainen in 
het parkje.” En dus ging Shai 
mee naar Holendrecht. Hij was 
eerst niet onder de indruk van 
het ‘kinderspeeltuintje’. Maar 
zijn eerste training- en de hon-
derden die erna volgden- waren 
bepaald geen kinderspel.

Diezelfde vriend hielp Shai 
(en Ritesh en Sharwan, die al 
snel volgden) met trainen. Hij 
gaf ze bedragen die ze die dag 
moesten halen. Sharwan legt 
uit: “Je bedrag kan 20 pull ups 
zijn, of je nou vier setjes van 
vijf doet, of twee keer tien, dat 
maakt niet uit. Hoe meer gevor-
derd je bent, hoe hoger het 
bedrag: 100 pull ups, 100 dips. 
Soms krijg je zelfs buitenplaneetse
setjes, 200-300 dips.”
 
Bedragen waarvoor je een 
beetje gek moet zijn om ze uit 
te kunnen voeren. Want op een 
gegeven moment verandert 
de fysieke uitdaging in een 
mentale.

 

“Je moet je doelen 
halen. Niks is onmogelijk,
het is een kwestie van
doen. Van het onmogeli-
jke het mogelijke maken, 
door wilskracht en 
doorzettingsvermogen.” 

– Ritesh

Dat is hoe je van nul naar 300 
dips gaat.

Over Calisthenics

Barz (stalen buizen) op verschillende 

hoogtes verzwaren de oefeningen. 

Zo start iemand bijvoorbeeld met 

een handstand op de grond, en 

werkt toe naar een handstand op 

de bar. Wat de sport zo toegankelijk 

maakt is dat iedereen er overal mee 

kan beginnen. Alles wat je nodig 

hebt is een bankje in het park, je eigen 

lichaamsgewicht, en een sterke 

dosis discipline. Dát is wat het lovens- 

waardig maakt: simpel ogende 

oefeningen worden door beheersing 

van balans, flexibiliteit, kracht, en 

behendigheid toonbeelden van licha-

melijke meesterschap.
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Foto: Dija Kabba

Samen sterk, samen groeien

Ok. Doorzettingsvermogen dus. 
Maar hoe blijf je gemotiveerd 
tijdens 8-urige trainingssessies 
in de kou? Wat brengt je terug 
na de zoveelste blessure?
Het is de broederlijke band 
tussen Sharwan, Shai en Ritesh 
die wellicht het antwoord brengt. 
Dat, en het verkwikkende effect 
dat harde fysieke trainingen op 
je mentale gesteldheid kunnen 
hebben.

Naast mental prowess wierp het 
harde trainen nog meer zoete 
vruchten af. Het drietal groeide 
(niet alleen in spiermassa),  
verbeterde en transformeerde. 
Waar ze zich eerst hielden aan 
klassieke calisthenics oefeningen,
breidde hun repertoire zich uit 
tot gedurfde freestyle choreo- 
grafieën. Hierdoor konden ze 
de meer rigide aspecten van 
calisthenics loslaten en show-
elementen toelaten. Een eigen 
smaak toevoegen dus. En dat 
bleek exact wat ze nodig hadden 
om op nationaal én internation-
aal niveau op te vallen.
 
Van wedstrijden en shows in 
Rusland, Zweden, Duitsland, 
Dubai, en Polen (om maar een 
paar te noemen), naar het beha-
len van meerdere 1e plaatsen 
bij het NK Calisthenics. Deze 
calisthenics mannen veroveren 
de scene met hun talenten. 
Wie had dat gedacht, tien jaar 
geleden, toen ze bij het parkje in 
Holendrecht hun eerste (misera-
bele) calisthenics sessie deden?
 
100+

We zijn dus bij de 100 aangekomen. 
Maar dit is niet waar het verhaal 
eindigt. Want naast de sportieve 
en competitieve elementen van 
calisthenics houden Sharwan, 
Shai en Ritesh zich nu ook bezig 
met de meer zakelijke kant van 
de sport. Zo werken ze samen 

met Nutrend, een bekend  
supplementen merk, en is 
Ritesh bezig met het opzetten 
van een kledinglijn. Ze denken 
aan de toekomst, niet alleen 
voor hun eigen portemonnee, 
maar ook voor de volgende 
generatie liefhebbers.
 

“Wij willen jongeren 
graag de kans geven 
om te genieten van 
calisthenics, en om het 
te maken. We willen 
mensen de weg wijzen, 
ze stimuleren.” 

– Sharwan

 
Met het vakantieprogramma 
van Mama Florijn hebben ze al 

Succes mede mogelijk 
gemaakt door...

Naast hun broederschap en door-

zettingsvermogen hebben Sharwan, 

Shai en Ritesh ook hulp gekregen 

van anderen, zoals vrienden die hen 

hielpen met trainen, en hun crew-

members. Zo is het drietal onderdeel 

geweest van Barmonsterz en de 

Dutch Barstarzz, en werken ze 

samen met Nutrend.

een kleine start gemaakt, en 
hun hoop is om op structurele 
basis calisthenics lessen te 
geven in Amsterdam. Ze willen 
kansen aanbieden, overdragen 
wat ze in de afgelopen tien jaar 
hebben opgebouwd. Ook aan 
bewoners in Florijn- dus hou ze 
in de gaten!
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Joselito op Parkour 

Joselito, net 12, is een bezige 
jongen. Kan naar eigen zeggen 
niet stil staan – maar wel stil 
zijn. Hij houdt niet zo van praten, 
is meer van het doen. Tekenen, 
programmeren, gamen, en 
parkour.
 
Joselito: “Parkour is een sport 
waar je over objecten heen gaat 
springen, en coole trucjes kan 
doen.”
 
Coole trucjes zoals salto’s, of 
van het ene gebouw naar het 
andere springen. Parkour staat 
ook wel bekend als freerunning, 
en wanneer je lang geoefend 
hebt kun je indrukwekkende 
stunts uithalen. Zoals een wall-
flip, waar je tegen een muur aan 

[Door]
Esther Aminata Kamara en 
AnneMarie Tiebosch 
[interview met]
Florijnbewoner Joselito

Foto: Paco Núñez

rent en een achterwaartse salto 
maakt.

Joselito oefent nog niet zo heel 
lang, sinds september. Maar hij 
weet wel al waar hij goed in is. 
 
“Ik ben goed in springen, ik heb 
ook nog de snelheid daarvoor. 
Ik denk dat ik mijn snelheid van 
mijn vader heb, want hij was 
een voetballer.”
 
Hij traint nu een keer per week, 
een uur per les. En gaat in het 
weekend graag 2 uurtjes vrij 
trainen. Daar na is hij moe. 
Joselito heeft sinds zijn geboorte 
al inspanningsastma, en tijdens 
parkour kan hij hier ook last van 
krijgen. Toch heeft hij altijd zin 
om te gaan. Op de vraag waarom 
anderen ook parkour zouden 
moeten doen, antwoordt hij:
 
“Ik kan niet zeggen waarom 
ze dat zouden moeten doen, 

maar als je veel energie hebt en 
rennen en springen leuk vindt, 
dan denk ik dat je parkour ook 
leuk gaat vinden. Maar je moet 
wel veel oefenen, want je kan 
niet in één keer goed zijn.”
 
Goed genoeg om imposante 
dubbele salto’s te doen, 
bijvoorbeeld. Maar is parkour 
niet gevaarlijk? Toen Joselito 
aan zijn oma (bij wie hij woont 
in Florijn) vroeg of hij op parkour 
mocht, maakte ze zich daar 
wel zorgen over. Daarom ging 
ze eerst op onderzoek uit. Wat 
houdt het precies in? En kan je 
het ergens onder begeleiding 
doen? Gelukkig voor Joselito 
vond ze in de buurt een organi-
satie genaamd Jump Freerun 
waar je veilig parkour lessen 
kan volgen. Daar rent en springt 
Joselito erop los, en oefent om 
op een dag een mooie salto te 
kunnen maken.

Jeugdfonds
Sport & Cultuur

Lijkt het jou ook leuk om je zoon of 

dochter op voetbal, streetdance, 

judo, parkours, of een andere  

sportieve of creatieve activiteit 

te doen? Heb je het alleen niet 

zo breed? Met het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur kun je aanvraag 

doen zodat je geen lesgeld hoeft 

te betalen. In sommige gevallen 

worden ook sportbenodigdheden 

vergoed. Jump Freerun is ook on-

derdeel van deze subsidie!

[W] jeugdfondssportencultuur.nl

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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Iedere maandagavond geeft 
Terence Lang voetbaltraining bij 
Zuidoost United. Waarom maakt 
dit Terence een Bijzondere 
Bewoner? Dat is omdat hij niet 
zomaar voetbaltraining geeft, 
maar G-voetbal. G-voetbal staat 
voor gehandicapten voetbal, 
een aparte voetbaldivisie van de 
KNVB die ook z’n eigen compe-
titie heeft. G-voetbal is speciaal 
voor mensen met een lichamelijke
of geestelijke beperking, niet al-
leen om plezier te hebben, maar 
ook om hun mentale en fysieke 
ontwikkeling te stimuleren. Ze 
lekker mee te laten doen in onze 
samenleving.
 
Bij Zuidoost United G-voetbal 
staat voetballen voorop. Terence 
legt uit: “Wij willen de kinderen 
aan het voetballen krijgen. Door 
het voetballen kom je andere 
dingen tegen, zoals motoriek, 
cognitief vermogen en concen-
tratie. Aan het begin en eind 
van ieder jaar maken wij een 
assessment van iedere speler 
om te zien wat voor groei er 
is geweest en wat wij verder 
willen ontwikkelen. Ieder kind 
vereist een eigen aanpak.”
Omdat bij ieder kind de beperking 
zich op een andere manier uit, is 

het een uitdaging om de lessen 
zo vorm te geven dat het voor de 
hele groep werkt. “Wij moeten 
goed met de ouders overleggen, 
bijvoorbeeld over medicatie. Het is 
mooi hoe complex het is om ieder-
een aan het spelen te krijgen.”
 
Voor Terence is dat heel  
belangrijk: om iedereen mee 
te laten spelen. Want er heerst 
nog wel een taboe op het laten 
meedoen van kinderen met een 
verstandelijke en lichamelijke 
beperkingen, zeker in Zuidoost. 
“Ouders zijn huiverig om hun kind 
te laten sporten, omdat ze bang 
zijn voor ongelukken, of voor 
meningen van anderen. Soms 
hebben ze weinig zelfvertrouwen 
om hun kind te laten sporten. 

Terence van Zuidoost 
United G-voetbal
[Door]
Esther Aminata Kamara
[interview met]
Florijnbewoner Terence Lang

Foto: via Terence 

Wij botsen tegen alle taboes 
van de samenleving aan. De 
kinderen worden behandeld als 
tweederangsburgers, maar dat 
zijn ze natuurlijk niet.”
 
Terence doet dit niet alleen- 
samen met Arnold Mijnals, 
Virgil Wolff en Fernando van 
Duivenvoorde begeleidt hij met 
liefde en passie de jongens van 
zijn club. Wat hem motiveert?
 
“Ik ben iemand van de buurt, 
opgegroeid in Florijn. Het is 
voor mij belangrijk terug te 
geven aan de buurt die mij 
zoveel heeft gegeven. Dat is 
mijn extrinsieke motivatie. En 
wat ik van binnen voel? Ik hou 
van die jongens.”
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Een sportieve  
herinnering aan Miry

Sommigen van onze Florijn helden
zijn er niet meer. Miriondy (Miry), 
onze lieve buurjongen, is vorig 
jaar overleden. Het verdriet en 
de pijn zijn groots, vooral bij zijn 
familie. Toch is dit een positief 
verhaal. Want Miry wás positief. 
Hij was lief, sportief, en zachtaar-
dig. Hij was een enthousiast en 
getalenteerd voetballer, met een 

Foto: via Wendy

[Door]
Esther Aminata Kamara en Rizairis 
Núñez-Lacroes
[interview met]
Florijnbewoner Wendy

oprechte liefde voor sport. Wendy, 
Miry’s moeder, deelt met ons 
herinneringen aan Miry. Omdat 
wij geloven dat deze sportieve 
kant van Miry in deze Flatkrant 
absoluut belicht moet worden.

“Het was zijn droom om 
de beste voetballer te 
worden.” 

- Wendy
 
Miry begon op 5-jarige leeftijd 
met voetballen. Meester Kees 
van de naschoolse opvang 
benaderde Wendy met de vraag 
of Miry mee mocht naar voet-
balclub Amsterdam United (nu 
FC Amsterdam). “Weet u dat uw 
zoon wilt voetballen?” 
 
Totdat hij op 19 jarige leeftijd 
overleed heeft Miry fanatiek 
gevoetbald. Hij hield van de 
sport, was getalenteerd, en 
zette zich volledig in om beter te 
worden. 

“Hij hield van rennen, had 
altijd een bal in zijn handen, en 
probeerde het beste van zichzelf 
te geven. En hij was goed, dat 
zeg ik niet alleen omdat ik z’n 
moeder ben; het was duidelijk 
voor iedereen. Hij was nooit 
te laat, altijd op tijd. Hij ging 
ook trainen in de regen. Ik was 
degene die soms twijfelde of hij 
wel moest gaan, maar hij niet. 

En daar ging hij, op z’n fiets naar 
voetbal.”

Zijn harde werk werd beloond. 
Prijs na prijs sleepte Miry binnen. 
Wendy’s woonkamer hangt 
vol met medailles en trofeeën. 
Schoolvoetbal, Oranje voetbal, 
winnen met Amsterdam United- 
Miry had het ver kunnen schoppen 
met voetbal.
 
Miry was niet alleen goed in 
voetbal, hij blonk ook uit in 
tafeltennis. Als kind ging hij 
iedere zomervakantie naar 
Dagkamp Agnes. Daar was hij 
onverslaanbaar: hij won zeven 
keer achter elkaar. Net voor 
het achtste toernooi belde één 
van de begeleiders Wendy met 
de vraag of Miry niet iemand 
anders kon laten winnen dit jaar. 
Wendy protesteerde, maar Miry 
won dat jaar toevallig tweede én 
derde plek in het toernooi. “Is 
toch goed?” zei hij tegen Wendy, 
die er nog steeds van overtuigd 
is dat hij iemand anders heeft 
laten winnen.
 
Zo was Miry. Lief, behulpzaam, 
altijd met een lach op zijn 
gezicht. “Waarom ben je blij?” 
vroeg Wendy soms als hij heel 
vrolijk was. “Ik ben gewoon blij, 
mag dat niet?”
 
Hij was nooit boos, tenzij Ajax 
verloor. Dan was zijn hele dag 
verpest, en wou hij niks eten of 

>> English / Spanish article online 
[W] mamaflorijn.nl
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drinken. Op zijn kamer ligt nog 
altijd zijn eerste Ajax shirtje, 
een piepklein shirtje, waarvan je 
bijna niet kan voorstellen dat hij 
er ooit in heeft gepast.
 
Sport was een essentieel 
onderdeel van Miry’s leven. 
Wendy roept alle kinderen dan 
ook op om meer aan sport te 
doen. “Wacht niet tot je moeder 
je zegt het te doen. Doe je best.”
 
Dromen naleven
 
Miry is er niet meer. Zijn droom 
om de beste voetballer te 
worden kan niet meer uitkomen. 
Wendy probeert verder te 
gaan met haar leven, en heeft 
besloten een andere wens van 
Miry te vervullen.

“We hebben een groot stuk grond 
gekocht in de Dominicaanse 
Republiek. Daar gaan wij een 
weeshuis bouwen, want dat was 
Miry’s droom.”
 
De Miry Foundation zal  
weeskinderen in Santo Domingo 
ondersteunen. Op dit moment 
is Wendy met haar familie 
en vrienden spullen aan het 
inzamelen. Pennen, schriften, 
kleding- er is van alles nodig 
om de kinderen te helpen een 
betere toekomst te hebben. 
Dan wordt er een groot huis 
gebouwd. En misschien ook een 
voetbalveldje, zodat de kinderen 
net zo kunnen genieten van 
sport als Miry dat deed.

De Miry Foundation

Wil je de Miry Foundation steunen? 

Heb je spullen over, of wil je op een 

andere manier bijdragen? Stuur een 

mailtje dan kan Wendy contact met 

je opnemen. 

Would you like to support the Miry 

Foundation? Do you have stuff to 

donate, or would you like to contribute 

in another way? Send an email and 

Wendy will get in touch with you.

[M] susanazorg@gmail.com

A Sporty Memory 
of Miry
We have lost some of our Florijn 
heroes. Miriondy (Miry), our 
sweet neighbour, passed away 
last year. The pain of this loss is 
huge, especially with his family. 

Still, we wanted to focus on the 
positive in this story. Because 
Miry was a positive spirit. He 
was sweet, sporty, and kind. He 
was an enthusiastic and talented
football player, who had a 
genuine love for sports. Wendy, 
Miry’s mother, shares with us 
her memories of Miry. Because 
we believe that we must illumi-
nate the sporty side of Miry in 
this Flatkrant. 

“It was his dream to 
become the best football 
player.” 

- Wendy

 
Miry started playing football at 
the age of five. ‘Meester Kees’ 
from after school care asked 
Wendy whether Miry could join 
some playmates to go and train 
at football club Amsterdam 
United (now FC Amsterdam).  
“Did you know that your son 
wants to play football?” 
 
Ever since, Miry passionately 
played football until he passed 
away at the age of 19. He loved 
the sport, was talented, and 
gave it his all to become a 
better player. 

“He loved to run, always had a 
ball in his hands, giving the best 
of himself. And he was good. 
I don’t just say that because 
I’m his mother; it was clear to 
everybody. He was never late, 
always on time. He even trained 
in the rain. I was the one who’d 
sometimes doubt whether he 
should go, but not him. And 
there he’d go, on his bike, to 
play football.”

His hard work paid off. The 
huge amount of prices he won 
proved this. Wendy’s living room 
is filled with medals and trophies.

School football, ‘Oranje’ football,
winning matches with Amsterdam
United- Miry could have gotten 
far with football.
But that wasn’t his only talent. 
Miry also excelled in table 
tennis. When he was still young, 
Miry went to ‘Dagkamp Agnes’ 
during the summer holidays. 
There, he was unbeatable: he 
won seven years in a row. Just 
before the eighth tournament 
Wendy received the request 
to “let someone else win this 
year.” Wendy disagreed, but 
Miry somehow won second 
(and third) place that year. “It’s 
ok, right?” he told Wendy, who 
is still convinced that he gave 
his victory away.

That’s how Miry was. Sweet, 
helpful, always smiling. “Why are 
you happy?” Wendy sometimes 
asked when he was especially 
cheerful. “I just am. Is it not 
allowed?” 

>> Read full English / Spanish 
article online: 
[W] mamaflorijn.nl
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Terugblik: Vernieuwing

[Locatie 1 & 2]
Schrijf Verblijf & Florijn Terrein: 

keet en veld tegenover 
BSO Blokkenhut, Florijn (Noord) 46 

[Info & contact]
mamaflorijn.nl

[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl

[Locatie 3]
Aanwezig & Bezig: 

Patrice Lumumbastraat 5-7, 
Florijn Zuid

Foto: Nico Boink / boinkinbeeld.nl

Vernieuwing is nodig.
Vernieuwing is, Anders met elkaar omgaan.
Vernieuwing is, Respect voor elkaar.
Vernieuwing is, Elkaar serieus nemen.
Vernieuwing is, Eerlijk zijn.
Vernieuwing is, Doen wat je belooft.
Vernieuwing is, Beseffen dat je elkaar nodig hebt.
Vernieuwing is, Samen doen.
Vernieuwing is, Er de nodige tijd voor nemen.

DAT IS DE ECHTE VERNIEUWING.

Echte vernieuwing
Anne de Haan

Anne de Haan was ruim 30 jaar 

actief bewoner van de F-buurt en 

schreef veel gedichten over haar 

buurt. In 2003 overleed Anne,  

maar dankzij haar man Heero Viel 

en erfgoedrganisatie Imagine IC 

blijven haar woorden onder ons. 

- Anne de Haan, Bijlmer, maart 1996. 

 

ACTIE! 

Ook energie besparen?  

Florijn krijgt tips op  

12 en 13 januari!  

Meer info op p. 3

https://www.mamaflorijn.nl/
mailto:hallo%40mamaflorijn.nl?subject=hallo

