
EVERY CHILD SHOULD  
     HAVE A CHILDHOOD
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Ben jij er één van?

En andere FAQ’s

   KOMT DAT
SPEELPARK
   ER NOG?

Wat doe jij?

   TIM ZINGT,
MAGDA RENT,  
         THERESE
      DANST

Peace over vroeger en nu

‘HET LEVEN 
     WAS HARD’
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een groep jongvolwassenen 

uit de omgeving. Allemaal 

verschillend, ieder met 
zijn eigen verhaal, maar na 

slechts enkele dagen een 

hechte groep.
   
Toen we in 2009 met Tjeko 

begonnen hadden we nooit kunnen bedenken 

hoe God ons zou leiden. Als team hebben we heel veel 

getalenteerde mensen mogen toevoegen aan het pro-

ject, en telkens groeien we meer naar ons doel toe. Om 

te kunnen doen wat God in ons hart gelegd heeft, leren 

we steeds meer om over te geven. Durven acteren op 

wat je wilt bereiken, waarbij je met uitvoeren niet wacht 

op absolute zekerheid. 

In het Tjeko Magazine nieuwe stijl lees je dat dit eigen-

lijk steeds terug komt bij mensen die ons inspireren. 

Zij hebben een sprong in het diepe durven maken. We 

dagen je uit om ook zo’n sprong te wagen! Misschien 

wel met ‘The Big 100’?!

Ferdi & Tatiana
Oprichters van Tjeko

Alles wat we in voorgaande jaren 
geleerd hebben kwam samen. Het 
resultaat? Een Fun Fair om nooit te 
vergeten. Elke dag was het Tjeko-
terrein afgeladen met kinderen met 
glinsterende ogen en verbaasde 
ouders. Onze locatie, een soort 
stadium, maakte dat de muziek en 
het gelach tot ver te horen was.

Nieuwsgierigheid dreef jong en oud naar de poort. Je 

kon niet even rondhangen bij de hekken om te kijken 

wat het was, je moest naar binnen om te zien wat het 

was! En eenmaal binnen, dan wil je niet zomaar weg.

Vroeg in de zomer waren we in Masaka, Uganda. 

De voorbereidingen voor de Fun Fair waren al 

getroffen door Deus, general manager,  en onze 

veelbelovende Peace, projectcoördinator en Tjeko-

vertegenwoordiger in hart en nieren. We konden 

direct aan de slag met het trainen van het team, 
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In het voorjaar van 2016 willen we aan 
de slag met de volgende uitdaging: 100 
mensen die in 100 dagen samen 100.000 
euro ophalen. Waarom? Omdat Uganda 
klaar is voor de volgende stap.  

HET DOEL: een goedgevulde 
vrachtwagen die rondreist en 
de steden en dorpen vult met 
gelach en energie. Zie ook pagina 18

P.S.

MAGAZINE NIEUWE 
STIJL: INSPIREREN
Interessante artikelen en interviews over kunst, sport en ontspanning. In Uganda inspireren we kinderen en jonge leiders, hier inspireren we jou!



HARD LEVEN
Wie de 27-jarige Peace Nankwanga zo vol enthou-
siasme aan de slag ziet met de microfoon, kan niet 
weten dat ze haar schroom nog maar kort geleden 
heeft overwonnen. ‘Ik was ontzettend verlegen en 
had weinig zelfvertrouwen. Soms kan ik het zelf niet 
geloven dat ik hier nu sta.’

Ze vertelt over haar jeugd, die net als voor zoveel 
andere Ugandese jongeren allesbehalve makkelijk 
was. ‘Mijn vader overleed toen ik in de derde klas van 
de basisschool zat. Mijn moeder kon niet voor mij en 
mijn zusje en broertje zorgen en stuurde ons naar een 
weeshuis.’ Het weeshuis werd gerund door een tante, 
maar er was geen warme band. Peace moest op het 
land werken, kreeg slecht te eten en zorgde al tijdens 
haar basisschooltijd voor andere kinderen, soms nog 
maar baby’s. Haar ogen staan fel: ‘Het leven was hard. 
Heb jij je ondergoed met je zusje moeten delen?’

OMSLAG
Ondanks alle moeilijkheden weet Peace toch haar 
schoolgeld bij elkaar te sprokkelen. Een bevriende 
Italiaanse sponsort haar opleiding Sociaal Werk aan 
de universiteit. Tijdens die opleiding komt ze in aan-
raking met Tjeko. ‘Er werden formulieren uitgedeeld 
en ik heb meegedaan aan de selectie. We werden echt 
heel erg getest: op doorzettingsvermogen, geduld, 
teamwork, dat soort dingen.’ Het betekende voor 
Peace een grote omslag in haar leven. ‘Bij Tjeko leer-
de ik hoe ik me kon verbinden met kinderen. Ik leerde 
me vrij te uiten en kreeg steeds meer zelfvertrouwen. 
Ik ben nu in staat mensen te betrekken en me met hen 
te verbinden. Daar draait het allemaal om.’

Peace is vanaf het begin betrokken bij Tjeko. Zeven 
Fun Fairs maakte ze al mee. Inmiddels werkt ze als 
projectcoördinator. Ze bereidt de Fun Fairs in nieuwe 
steden voor en selecteert de nieuwe Tjeko staf-
leden. ‘Het was een geweldig moment toen Ferdi en 
Tatiana me vroegen om de Fun Fair in Mbale voor te 
 bereiden. Ik voelde me zo ontzettend vereerd. Het 
was niet makkelijk. Samen met Deus (manager van 
Tjeko in Uganda, red.) moest ik alles vanaf het begin 
opbouwen. Maar het is gelukt en we hebben in Mbale 
één van de meest succesvolle dagen ooit gehad. We 
hadden 600 kinderen van Compassion op het veld en 
alles ging goed!’
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TJEKO ZIT IN MIJ
‘Als mijn buurkinderen 
me zien, beginnen ze het 

Tjeko-lied te zingen.’ 
- Daniel Moses Outeke -

‘Je moet jezelf niet te 

serieus nemen, maar 

het zorgen voor de 

kinderen wel.’ 
- David Ssewankambo -

‘Ik wist niet dat ik 
ook out of the box kon 

denken. Tjeko heeft 
me geholpen om mijn verbeelding op een goede manier te ontwikkelen.’ 

- William -

‘Vastberadenheid hand in hand 
met hard werken, zo bereik 

je het beste resultaat. Ik heb 
geleerd om vastberaden te zijn 

in alles wat ik doe.’ 
- Penninah Nanfuma -

‘Ieder kind was zo 
gelukkig… En de 

moeders waren ook 
nogal opgewonden.’ 

- Fidah Basalirwa -

‘Een extreem enthousiast jongetje 
vertelde me dat hij deze dingen 

alleen op tv had gezien; nu mocht hij 
zelf! Laaiend was hij over de “grote 

ballon”, het luchtkasteel. Ik denk niet 
dat hij deze dag ooit zal vergeten.’ 

- Joan Ainebyona -

‘Ik vroeg een paar kinderen wat ze het leukst vonden van de Tjeko Fun Fair, ze konden het me niet vertellen zonder te stralen, springen en lachen.’ 
- Kudura -

‘Wat mij het meest is bijgebleven is dat de 

ouders zo blij waren met de zorgzame manier 

waarop we met hun kinderen omgingen.’ 
- Brenda Fautum -

‘In eerste instantie wilde ik niet meedoen met Tjeko, ze 
zouden me niet eens betalen. Maar ik heb meer gekregen 
dan ik ooit had kunnen bedenken. [...] Ik heb geleerd hoe 
je echt contact kunt maken met anderen. [...] Het plezier 
en het geluk dat kinderen en ouders hebben gehad, dat 
kan alleen maar goed zijn. Gelukkig zijn is goed voor je 

gezondheid, in dit opzicht is Tjeko een soort dokter.’ 
- George Muzira -

‘Ik sprak een moeder die met haar kind 
van 6 naar de Fun Fair was gekomen. 

Ze was erg onder de indruk en zei: “Zeg 
alsjeblieft tegen ze dat ze nog een keer 
naar Masaka moeten komen, want de 

kinderen hebben dit echt nodig.”’ 

- Caroline Halule -

QUOTES
UIT DE VERSLAGEN VAN ONZE 
UGANDESE MEDEWERKERS

‘Het certificaat dat we krijgen van de 
Tjeko Academy komt van pas bij het 

zoeken naar een baan. Werkervaring 
is cruciaal tegenwoordig.’ 

- Colbert Warom -

‘Tjeko is 

wonderful.’
- Daniel Abineni -

Het regent op de laatste ochtend van de Fun Fair in Masaka. Toch 
rennen er al aardig wat kinderen rond. Vanuit de grote tent klinkt een 
heldere vrouwenstem over het veld. Met humor en overtuigingskracht 
dirigeert zij de tientallen kinderen en het Tjeko-team naar binnen om 
te schuilen voor de tropische bui. In de drie kwartier die volgen kletst 
ze in het Engels en Luganda verschillende spelletjes aan elkaar. De 
regen is snel vergeten wanneer ze de kinderen aanmoedigt om zich 
uit te leven op de aanstekelijke muziek.



MAGAZINE
 NIEUWE STIJL: 
INSPIREREN

  Tips voor ouders en kinderen. 

Interessante interviews over kunst,   

      sport en ontspanning.
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Dit jaar trainde Peace een nieuwe lichting stafleden 
tijdens de Tjeko Academy in Masaka. Een speciaal 
moment voor haar. ‘Toen ik voor de groep stond en de 
training helemaal zelf kon vormgeven, voelde ik me zo 
goed. Ik kon alleen maar denken: ze vertrouwen me, 
ze vertrouwen me echt.’ Het raakt haar zichtbaar dat 
ze die vrijheid en verantwoordelijkheid binnen Tjeko 
krijgt. ‘Het is zo leuk om een groep individuen met 
verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en 
dan een hecht team te vormen. In Masaka hebben we 
echt teamwork laten zien, iedereen zat op hetzelfde 
spoor,’ vertelt Peace enthousiast.

WIJ ZIJN DE PIONIERS
Peace hoopt nog lang bij Tjeko betrokken te blijven. ‘Ik 
werk niet bij Tjeko voor het salaris, ik zet me in voor 
Tjeko omdat ik wil dat we de doelen van de organisatie 
bereiken. Tjeko zit in mij. Ik ben zo dankbaar voor de 
samenwerking en wat we allemaal al hebben bereikt.’ 
Toch vindt Peace ook dat er nog veel werk te doen is. 

‘Soms vragen mensen me waarom ik er mee doorga, 
maar het kost soms tijd om iets groots te bereiken. Wij 
zijn de pioniers, als we er nu mee stoppen hebben we 
gefaald.’ Ze legt uit dat het soms onzeker is of er weer 
een nieuwe Fun Fair kan worden gehouden. Het kost 
veel voorbereidingstijd, maar ook geld. ‘Ik hoop dat we 
een echte basis krijgen in Uganda, maar als het aan mij 
ligt blijven we ook door het land reizen, zodat we zoveel 
mogelijk kinderen bereiken met onze fun. We zeggen 
niet voor niets: every child should have a childhood!’

Aan die missie werkt Peace met veel vastberaden-
heid. ‘In de toekomst wil ik meer met basisscholen en 
andere NGO’s werken. Zij kunnen ons toegang geven 
tot de kinderen die we willen bereiken. En het is heel 
belangrijk dat we jongeren opleiden en hen vertellen 
over het belang van spel en de omgang met kinderen. 
Als we dat blijven doen, dragen we echt bij aan een 
betere toekomst voor de jeugd in Uganda.’

© Lotte van Vliet/ lotsofstories.com

‘Peace! Peace is zelf van nature 

getalenteerd en kan ook bij 

anderen hun talenten naar boven 

halen. Peace heeft me geholpen 

om mezelf beter te leren kennen.’ 
- Daniel Moses Outeke - (medewerker Uganda)

WIST JE DAT... 
de Tjeko Fun Fair bestaat uit vijf verschil
lende werelden met hun eigen karakter? 
Sport, theater, spel, verbeelding en ont
spanning (leisure). Je kunt ze terugvinden 
op het bijgevoegde kinderkleurkaartje!
Maar voor volwassenen zijn dit net zo 
goed dingen die we nodig hebben. Om te 
ontspannen en gezond bezig te zijn, maar 
ook om geprikkeld te worden en ons te 
laten inspireren.

In Uganda inspireren we kinderen en jonge leiders, hier inspireren we jou!



Magda gaat een halve marathon rennen. Ach, dat doen wel meer 
mensen… In de Dominicaanse Republiek, met 10.000 euro aan 
donaties voor het goede doel? Kijk, nu wordt het interessant. Ik mocht 
Magda onder het genot van een heerlijke homemade lunch uithoren 
over hardlopen en haar motivatie om een Muskathlon te gaan rennen.

Magda Slob ziet er erg naar uit: op reis met de 4e 
Musketier naar de Dominicaanse Republiek in febru-
ari 2016. ‘Tien dagen! Ah, heerlijk! Ik vind dat echt wel 
lekker.’ Maar denk vooral niet dat het een toeristisch 
gezinstripje wordt. Man en kinderen blijven thuis: het 
gaat duidelijk niet om jezelf en jouw comfort, maar 
om de mensen en kinderen daar. In het bijzonder ook 
Caesy en Deify, de sponsorkinderen van Magda en 
Simon zelf, die ze ondersteunen via Compassion.  

Vertel eens wat over je hardloop-geschiedenis
‘Ik ren met ups en downs vanaf 2011. Rennen leek 
me heel makkelijk, niet naar de sportschool, de deur 
uit wanneer je wilt. Ik heb een Start to Run-training 
gedaan. Die zijn er door het hele land. Ik heb tien 
zaterdagen in Reeuwijk getraind met 2 coaches, en 
dan ren je doordeweeks twee keer zelf met de app. Je 
leert van 0 naar 25 minuten aaneengesloten hardlo-
pen (ca. 3,5 km). Dat is ontzettend aan te raden. Zeker 
die eerste kilometers, die zijn het zwaarst. Ik kon me 
echt niet voorstellen dat ik langer dan een minuut of 
10 kon rennen.’

Rennen is...
‘Rennen is echt heerlijk. Ik zou mezelf echt geen 
sporter noemen, dus ik heb soms moeite om me 
ertoe te zetten. Maar langer dan een half uur heb je 
die runner’s high, endorfines komen vrij. Dan kun je 
de hele wereld weer aan, heb je weer energie. Als ik 
thuiskom ben ik fitter dan als ik wegga. In het begin 
moet je echt ergens doorheen; het eerste kwartier is 
het “hoofd leegmaken en doorzetten”.’

Heb je een strak trainingsschema?
‘Ik moet het weer even oppakken, maar ik heb een 
schema dat ik naar de 21 km toe werk. Dat betekent 
drie keer in de week trainen. Ik heb een app van Asics: 
je vult in wat je nu doet, waar je naartoe wilt, en wat 
persoonlijke gegevens. Drie keer per week krijg je een 
mailtje met wat je gaat doen: ideaal.’

Tips voor beginnende renners?
‘Op je kleding kun je wel smokkelen, maar goede 
schoenen zijn echt heel belangrijk. Ik heb nu schoe-

nen van de hardloopwinkel, ze zijn maar iets duurder, 
maar ik heb een stuk minder last van mijn schenen. 
Je rent een stukje en dat nemen ze op, dan kunnen ze 
precies zien wat voor schoenen goed voor je zijn. Dat 
maakt echt heel veel uit. Een andere tip: plan vaste 
momenten, anders schiet het er heel makkelijk bij in.’

Je las een verhaal in het Compassion-magazine 
en je dacht… dat moet ik doen?
‘Nee, ik vind mezelf niet iemand die van die grootse 
dingen doet. Ik dacht meer: zou dit wat voor mij zijn? 
Het land plus het hardlopen, dat klikte bij mij. Vooral 
omdat we daar twee kindjes hebben. Compassion trig-
gert mij al heel lang. Geld overmaken is voor ons heel 
makkelijk, ik had al langer het idee dat ik meer wilde 
doen, maar wat dan? Op deze manier kan ik me echt 
inzetten. Het is zo’n essentiële bijdrage die je levert! 
Elke deelnemer brengt 10.000 euro mee. Daarvan gaat 
95 procent direct naar het werk van Compassion, alles 
ten behoeve van de kinderen.
Ik denk trouwens dat ik er zelf ook heel veel aan 
overhoud. Ik ga daar als “rijke blanke” niet alleen iets 
brengen, je kunt veel halen uit hoe ze daar in het leven 
staan. Wij kunnen nog veel leren, ik denk dat het twee 
kanten op werkt.’

Waarom daar?
‘Het is één ding om geld te geven, maar dat je daar-
heen komt en laat zien dat je om hen geeft. Dat is 
echt iets anders. Het geeft een omslag in denken. 
Armoede zit heel diep, mensen gaan zichzelf waar-
deloos vinden. Door zo’n Muskathlon krijgen hele 
gemeenschappen een boost. Je hoort heel veel terug 
hoe belangrijk het is dat we daar zelf zijn. Een mooie 
uitspraak die dat illustreert is: ‘your sweat means 
more than your money’. We brengen een stuk hoop, 
laten zien dat ze volwaardig zijn.’

KINDEREN SPONSOREN
In de woonkamer hangen twee foto’s met vrolijk 
versierde lijstjes, een jongen en een meisje. Deel 
van gezin, met de woorden van Magda. ‘Onze spon-
sorkinderen Caesy en Deify zitten qua leeftijd tussen 
onze eigen kinderen in. We bidden vaak voor ze en we 
sturen eens in de zoveel tijd een brief. Die schrijf ik 
en de kinderen maken of schrijven iets en we sturen 
foto’s op. Het is echt een zondagmiddagactiviteit, een 
familiemomentje. In brieven van Caesy en Deify stellen 
ze vragen over ons leven en vertellen over hun eigen 
leven. Deify vertelde over dat hij met zijn vader bij een 
meer was geweest. Dan schrijven wij terug over een 
uitje naar de Reeuwijkse plassen.’

We hebben het opeens over uitjes met het gezin, ge-
nieten met je kinderen en wat al niet meer. ‘Geluk van 
je kinderen telt heel zwaar,’ zegt Magda. Ik kan het 
alleen maar beamen. Het gaat niet meer over Caesy 
en Deify, maar toch ook wel. Want het komt hier op 
neer: wat we voor onze eigen kinderen willen, willen 
we eigenlijk voor ieder kind. Hoe gaaf is het dat Magda 
door het rennen van een Muskathlon en wij door het 
organiseren van een Fun Fair kinderen een stuk geluk 
kunnen geven. Want geluk telt zwaar.

Bezoek Magda’s persoonlijke pagina! 
Google simpelweg ‘Magda Slob’.
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‘IK VIND MEZELF NIET
IEMAND DIE VAN DIE
GROOTSE DINGEN DOET’

Magda Slob (36) 

is getrouwd met 

Simon en moeder 

van Eva, Stef en 

Febe. Ze runt het 

gezin en werkt als 

vrijwilliger voor 

het Sociaal Team 

van Gouda.

© Lima Fotografie

© Lima Fotografie

WAT HEBBEN COMPASSION EN 
TJEKO MET ELKAAR TE MAKEN? 
Al twee keer organiseerde Tjeko voor kinderen uit 

Compassion-projecten een uitgebreide dag sport en 

spel. In samenwerking met de 4e Musketier kunnen 

we zo honderden kinderen een dag om nooit te verge-

ten geven. Ook in 2016 bundelen we onze krachten.
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 KIES BEWUST
+  Ga samen naar een kennismakingsdag of proefles. 

Zo kun je uitvinden of een bepaalde sport echt bij 
je zoon of dochter past, zonder meteen aan een 
lidmaatschap vast te zitten.

+   Stel je kind vragen. Lijkt het leuker om binnen of 
buiten te sporten? In een team of liever individu-
eel? En in hoeverre is duwen, vallen, trekken en 
aanraken een probleem? Bij sommige sporten is er 
namelijk veel lichamelijk contact.

+   Denk aan het karakter van je kind. Energieke kin-
deren bijvoorbeeld kunnen door te bewegen op een 
goede manier hun energie kwijt. In dat geval zijn 
intensieve sporten waarbij je continu beweegt, zoals 
voetbal en hockey, een goede optie. Als je kind een 
rustig karakter heeft, ga je misschien meer uit van 
een individuele sport. Zwemmen of atletiek bijvoor-
beeld. Dat kan inderdaad een goede keuze zijn.

+   Maar met anderen samenspelen is ook heel leuk en 
leerzaam. Je leert er bijvoorbeeld opkomen voor je-
zelf, waardoor het zelfvertrouwen van je kind groeit.

+   Heb je een kind dat motorisch wat onhandiger is? 
(Vaak struikelen, lopen en rennen oogt houterig, de 
bal vaak uit handen laten vallen en mis schoppen) 
Kijk dan extra goed of de sport je kind goed ligt. Als 
je zoon of dochter continu niet mee kan komen met 
de anderen kan dit veel frustratie en onzekerheid 
oproepen. 

   Welke sport het ook wordt… plezier in bewegen 
staat voorop!

  Meer weten of specifieke vragen? Een kinder
fysiotherapeut kan je helpen en adviseren.

JE KIND OP
EEN SPORT:
Met dank aan kinderfysio-
therapeute Elianne Versluis

FAMILY LIFE:

TIPS VOORJONG& OUD

In het boek Playground staan prachtige beelden 
van James Mollison, die kinderen tijdens school-
pauzes fotografeerde. Hij was gedreven door 
herinneringen aan zijn eigen kindertijd en nieuws-
gierig naar hoe we door te spelen relaties tot stand 
brengen en onze plaats in de wereld innemen.

Bijzondere foto’s

Papa’s zijn superhelden. Of het nu gaat om 
kinderen van 2, 10 of 18 , vaders hebben 
een bijzondere rol - zij zijn de superhelden 
voor de volgende generatie! 
Met de DaddIt-app heb je altijd een leuk 
idee om te doen met je kinderen. Andere 
vaders delen hun ideeeën ook in deze app 
- en samen weet je verrassend 
veel! Je kinderen hoeven het 
niet eens door te hebben. 
www.daddit.nl  

VOOR PAPA’S
VOOR MAMA’S

De missie van Gezinnig is: 
smoothing family life. ‘De 
kunst is om te blijven genie-
ten van die prachtige taak om je kind 
te begeleiden op weg naar zelfstandig-
heid. Gezinnig wil moeders helpen om 
de spitsuurtijd makkelijker en leuker 
te maken.’ Een webshop vol allerlei 
leuke producten voor jou en je kids, 
voor thuis en uit. www.gezinnig.nl

Ik stuur je de zon is een hartverwarmend en 
bijzonder mooi prentenboek over Anne, een 
vijfjarig Nederlands meisje en de tienjarige Abel 
uit Kenia. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet, 
maar via brieven en tekeningen leren ze over 
elkaars leven. Een bijzonder verhaal (geschikt 
voor kleuters) over verschillende culturen en het 
sponsoren van een kind dat in armoede leeft. 

  VOOR
LEESBOEK
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Van sporten word je sterker en leniger, het is goed voor je uithoudingsvermogen, je coördinatie en je zelfvertrouwen. Veel kinderen maken ook nog eens nieuwe vriendjes bij de sportvereniging. En afhankelijk van het soort sport leren ze om in groepsverband dingen te bereiken. Het aanbod is groot in veel gemeenten: van voetbal en tennis tot judo of ballet... Maar hoe weet je welke sport het beste past bij je kind?

LEUK EN HARTSTIKKE GOED

Op www.30minutenbewegen.nl vind 
je van alles over bewegen en sporten, 
ook leuke tips per seizoen om samen 

met kind(eren) te bewegen. Maak 
bijvoorbeeld eens een speurtocht of ga samen bellenblazen: de een blaast, de ander prikt!

LAAT ZE 
LEKKER BEWEGEN!

http://www.daddit.nl
http://www.gezinnig.nl


BEELDVERSLAG DOOR...

Maarten Boersema
 (28) is 

predikant en fre
elance 

fotograaf en jou
rnalist. 

Zie voor zijn we
rk 

www.boersemabeel
dtaal.nl 

en kijk voor een
 bijzonder 

fotoproject op 

www.blijekerk.nl
 



Tijdens zijn huidige voorstelling Echt Waar, krijgt hij 
het voor elkaar om de zaal het ene moment hard te la-
ten lachen, het andere moment doodstil naar een lied 
te laten luisteren. Ook ik pink een traan weg: de waar-
heid is om te huilen. Tim relativeert: ‘In het gros van 
de liedjes zit de combinatie lachen en huilen, maar er 
zitten ook puur grappige liedjes tussen, hoor.’Thuis 
in Culemborg mag ik Tim interviewen: goed gevulde 
boekenplanken aan de muur, ukelele, gitaar en piano 
binnen handbereik, speelgoed op de grond. Tim is niet 
alleen kleinkunstenaar, hij is ook vader van drie kin-
deren en werkt twee dagen als docent natuurkunde. 
Wetenschap, gevoel en geloof hoeven elkaar niet per 
sé te bijten. En een beetje geweld tussen de drie gaat 
Tim - ook in zijn voorstelling - niet uit de weg.  

Jezelf verliezen is een van de 
belangrijkste dingen die we 
verleerd zijn. We zijn enorm 
zelfbewust 

Hoe ontstaat een voorstelling zoals Echt Waar?
‘In mijn cabaret verwerk dingen die me bezighouden 
en maatschappelijke tendensen. De voorstelling Echt 
Waar is een terugblik op mijn evangelische jeugd. Ik 
neem verschillende posities in door drie personages, 
drie perspectieven die alle drie meespelen. Eén blijft er 
middenin, een staat erbuiten, de derde twijfelt: hij weet 
het niet zo goed. Die laatste lijkt het meest op mij.
Ik had al een tijdje allemaal verhaallijnen in mijn 
hoofd. Tijdens een preek had ik opeens de ingeving 

om ‘echt’ en ‘waar’ als uitgangspunt te nemen. Ik kon 
nergens anders meer aan denken, het was één grote 
storm in mijn hoofd. En dan schiet opeens zoiets als 
“het was ware liefde, we werden een echt paar” te 
binnen. Dat vind ik nou leuk.’

Wil je iets specifieks meegeven 
in je voorstelling?
‘Ik heb geen targets. Mensen 
laten genieten, dat is het doel. 
Het is super eervol om de zaal 
de ene keer bulderend van het 
lachen, de andere keer totaal 
verstild te hebben. Dat overstijgt 
mijn spel, we maken het met el-
kaar. Per show maak je dus ook iets 
anders. Het publiek kan mij echt helpen 
om een voorstelling te laten slagen. De andere 
kant op: als het publiek niet wil, dan is het kansloos.
Iedereen ziet zijn eigen voorstelling, dat is echt zo. Vijf 
mensen kunnen na afloop naar me toe komen en het 
te gek en te wauw vinden, vijf anderen kunnen echt 
boos zijn. En het is allemaal waar.’ 

Wanneer denk jij ‘wauw’? 
‘Soms gebeurt er echt een wonder. Net als in de kerk. 
Dat je voelt: er gebeurt iets. Het is een uitdaging te 
zoeken naar die vrije ruimte waarin er iets kán gebeu-

ren. In spel zit altijd ruimte. Ruimte om te improvise-
ren, een stuk onvoorspelbaarheid. In echt spel, verlies 
je jezelf. Het moment dat je schrikt: dit is de flow, je 
verliest jezelf. Het is een van de belangrijkste dingen 
die we verleerd zijn. We zijn enorm zelfbewust, ik ook! 
Dat merk ik vooral nu ik mee speel in een toneelstuk 
van school. Een semiprofessioneel stuk, met regis-
seur en al. Ik heb dus tekst die door een ander ge-
schreven is en ik speel ook met veel anderen samen. 
Ik betrap mezelf op vragen als: wat vindt iedereen van 
wat ik doe? Hoe doet de ander het? Het is een hele 
klus om dit los te laten. Terwijl je dat juist moet doen, 
om lekker te kunnen spelen!’

Je praat over een toneelstuk, maar kun je dit 
ook zeggen over het leven?
‘Ja, het is levenskunst: spelend door het leven gaan. 
Loslaten hoe het gaat bij jezelf en de ander, en het 
doen. Om goed te kunnen spelen moet je loskomen 
van het beoordelen. Je mag jezelf de tijd gunnen om 
dat te leren. Een voetballer kan iets met een bal, om-
dat hij dat getraind heeft. Niet zomaar. En je hebt het 
lef nodig om dat te doen. Maar zoals Aristoteles zei: je 
wordt moedig, door je moedig te gedragen.’

Spelend door het leven gaan, dat klinkt Tjeko 
natuurlijk als muziek in de oren!
‘Het bijzondere aan de spelvorm is: het heeft geen 
doel, het doel van het spel is het spel zelf. Het is 
plezier. In het spel ben je vrij, je geeft jezelf. Jean-
Jacques Suurmond heeft daar een interessant boek 
over geschreven: “Het spel van woord en geest”. Het 

spel is de tegenhanger van werken. De essentie van 
de mens is niet presteren, maar rusten.
Het woord “recreatie” zegt het al: opnieuw geschapen 
worden. Zonder recreatie raat het uitgeput. We den-
ken vaak in termen van productie in plaats van creatie. 
Spel heeft immers geen doel. Toch ontstaat er vaak 
zomaar iets uit spel. Het is een creatieve ruimte. Om 
die ruimte te maken en daarin te denken, dat vinden 
wij moeilijk. Kinderen kunnen dat vaak goed!’

Maar voor muziek, liefde, humor 

en al die dingen is overgave nodig. 

Geloven is overgave. Loslaten. 

Kun je die ruimte voor een ander maken?
‘Je kunt het vaak niet alleen. Spelen doe je bij voorkeur 
samen. Als het gaat over geloven, is het niet voor niets 
dat er zoiets is als een geloofsgemeenschap. En ook al 
ben ik solist, ik doe iets samen met het publiek.’

Het gesprek dwaalt af naar thema’s die in de voorstel-
ling een belangrijke plaats innemen. Of je überhaupt 
kunt zeggen dat iets waar is, bijvoorbeeld. ‘Ja, van 
feiten. De wezenlijke dingen, daar krijg je je vinger 
niet op.’ Over geloven en vormen daarvan: ‘Ik zie het 
als mijn taak om in de christelijke wereld af en toe een 
ruitje in gooien. Zodat er even wat frisse lucht naar 
binnen kan.’ En over dat we niet alles kunnen weten. 
‘Dat hoeft ook niet.’

Wat betekent die ‘onzekerheid’ en niet alles 
hoeven weten in de praktijk?
‘Aan mijn leerlingen leg ik uit: “De essentiële dingen 
in het leven, daar ben je bij betrokken. Dat moet ook! 
En je hebt lef nodig om je over te geven. Om geen 
toeschouwer te zijn.” Als je wetenschap bedrijft ben je 
een toeschouwer. Maar voor muziek, liefde, humor en 
al die dingen is overgave nodig. Geloven is overgave. 
Loslaten. Letterlijk jezelf even verliezen. Ik ben ge-
neigd daar júíst iets goddelijks in te zien. Als iemand 
zich verliest in muziek, in liefde of vriendschap.
De vraag waar het om gaat is: waarom geloof je 
eigenlijk? Ik heb me overgegeven aan God, en ik heb 
gemerkt dat Hij er is. Net zoals liefde er is en hoop. 
Het is vertrouwen én weten. Je ziet hoe mensen zich 
aan God kunnen vastklampen. Echt, bedoel ik.’

Met genoeg stof tot nadenken kan ik weer verder. 
Prikkelend en levendig, die Tim die zingt.

Taal vinden om iets onzeggelijks te zeggen, 
dat probeert Tim van Wijngaarden, alias 
TimZingt. Het klinkt ambitieus; het resulteert in 
ontroerend cabaret. ‘Soms heb ik alleen een zin 
en dan denk ik: daar moet een lied omheen!’
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‘IEDEREEN ZIET ZIJN 
EIGEN VOORSTELLING’

Tim van Wijnga
arden 

(36) is getrou
wd met 

Rachel en vade
r van 

Bente, Siebold
 en 

Liselore.Hij g
eeft 

natuurkunde op
 de 

middelbare sch
ool en is 

kleinkunstenaa
r. 

Waar ken je he
m van? 

Misschien van 
de 

cabaretgroep V
oorwaar 

(tot 2007) of 
van zijn 

columns in de 
EO Visie.

Foto's: Siebold Freeke / Tekst: Hadassa Lok 

Wát Tim samen met het publiek doet, kun je zelf meemaken, echt en waar. Ga naar www.timzingt.nl en bemachtig een kaartje!

http://www.timzingt.nl/
http://www.timzingt.nl/


Tjeko LIVE is met Coen Nuijten on fire! We hebben al aardig 
wat basisscholen in de planning staan voor dit schooljaar, 
maar uiteraard gunnen we nog meer kinderen deze belevenis! 
Stuur ons een berichtje als je een school wilt aandragen of 
vraag wat materiaal aan, dan weet de basisschool meteen dat 
het goed zit! Mail coen@tjeko.info of bel Coen op 06-40891107.
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In twee zinnen: een supergaaf 

basisschoolprogramma met een 

geheel verzorgde interactieve 

voorstelling, doe-boekjes om in 

de klas mee te werken en een 

skippybal-actie als afsluiting. 

Spelenderwijs leren over het 

leven van andere kinderen 

én samen geld 

inzamelen.   

TJEKO LIVE?

Coen Nuijten (28) is getrouwd met Neeltje en heeft een achtergrond als gymleraar. Hij spreekt wekelijks voor groepen kinderen, tieners, volwassenen of alles door elkaar en combineert dit ook graag met toneel. Hiervoor heeft hij de organisatie Fun, Teach & Impact in het leven geroepen. ‘Tjeko past precies bij wie ik ben. Sport, spel, plezier, fun!’ www.coennuijten.nl

Wat voor kind was je?
‘Als kind was ik al erg vastberaden. Ik organiseerde 
als danslessen op mijn achtste, met inschrijflijsten 
en al. Vanaf een jaar of vijf zat ik op ballet, maar dat 
vond ik te saai. Het ging te langzaam. Ik heb fanatiek 
geturnd, tot het nationale team aan toe, maar wilde 
er uiteindelijk niet alles voor opgeven. Op dat moment 
pakte ik het dansen weer op en begon mijn passie 
echt, zo rond mijn dertiende.’ 

Hoe ziet je dagelijks leven eruit?
‘Omdat ik een freelancer ben, kan het per maand erg 
verschillen. Dit voorjaar werkte ik mee aan een pro-
ductie in Oslo, dan oefenden we van 10 tot 16u, kon ik 
een voorstelling hebben om 20u en was ik pas na mid-
dernacht thuis. Ik werk ook weleens aan verschillende 
producties; dan oefen je ’s ochtends voor de ene, ’s 
middags voor de andere en geef ik ’s avonds les of 
heb ik een voorstelling. En soms heb ik een rustige 
maand met veel schrijf- en administratiewerk.’

Hoe ontwikkel jij jezelf als danseres?
‘Ik heb dans gestudeerd aan de National Academy 
of the Arts, en daarvóór ook een jaar in Engeland 
gedanst. De manier om nu nog te groeien in mijn 
vak is door les te geven en mezelf uit te dagen. 
Als we reizen volg ik altijd een paar classes in 
grote steden, deze zomer in Rotterdam en Berlijn. 
Voor onze dansschool PS Dance begeleid ik de 
instructeurs, ik bekijk hun les en geef feedback. 
Als ik zelf lesgeef, is dat aan gevorderden. Ik leer 
voornamelijk door het voor te doen.’ 

Je bent ook choreografe. 
Komt je inspiratie vanzelf?
‘Inspiratie komt als ik wat ruimte in mijn hoofd heb. 
Als ik reis, nieuwe dingen zie, nieuwe mensen. Dan 
komen goede ideeën zomaar. Ik kan dan ‘s avonds in 
bed liggen en opeens schiet me iets te binnen. Zelf 
een productie ontwikkelen duurt heel lang. Het is een 
intensief proces en het vergt veel denkwerk, schrijf-
werk en ook fondswerving. Ik moet voor de volle 100 
procent geloven in het project. Als ik ergens echt voor 
ga, moet het betekenis hebben. Dan raak ik gepas-
sioneerd; thema’s waar ik voor warm loop gaan altijd 
over mensen of relaties.
Mijn eerste productie - in Rotterdam - was ook het ge-
volg van een bijzondere ontmoeting. Het thema daar-
van was het beeld wat we direct van mensen vormen, 
dat we denken te weten wie ze zijn of wat ze denken. 
We zitten er zo snel naast! Die productie begon ik zon-
der geld en ik moest er echt hard voor werken om het 
van de grond te krijgen. De enige reden waarom het 
gelukt is, is dat er mensen waren die in me geloofden. 
Ze moedigden me aan en zorgden ervoor dat ik zelf 
geloofde dat ik het kon.’

Het doet mij denken aan een Ugandees meisje dat 
vertelde dat ze danseres wilde worden. Het lijkt 
onwaarschijnlijk, maar daar gaat het niet om. Soms is 
alles wat ervoor nodig is om je 
droom te bereiken: iemand die 
je aanmoedigt en gelooft dat 
je het kunt.

‘INSPIRATIE KOMT ALS IK 
RUIMTE IN MIJN HOOFD HEB’
Danseres. Het klinkt als een 
kinderdroom, niet als iets wat je 
als volwassene daadwerkelijk kunt 
zijn. En toch is ze het: choreografe, 
oprichtster van een dansschool 
en moeder van Jonas en Lotte. 
Het leven van de Noorse danseres 
Therese Slob staat nooit stil. 
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Therese Slob (30) is getrouwd met 
Ruben-Arie en moeder van Jonas en Lotte. Samen runnen ze een dansschool, daarnaast werkt Therese zowel als choreografe en als danseres mee aan theaterproducties.

mailto:coen@tjeko.info
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We hebben een Ugandees team dat staat te springen 
om aan de slag te gaan. Wat hebben ze nodig? Een 
complete mobiele Fun Fair. Na de 100 dagen kan Tjeko 
gaan rondtrekken met de vrachtwagens, de tenten, 
het luchtkasteel, de skelters en steppen waar we 
samen voor hebben gezorgd.

Samen! Met 99 anderen kun jij ervoor zorgen dat er 
het hele jaar door een speelpark door Uganda trekt. 
Spread the joy, spread the fun! Join the BIG 100.

Komend voorjaar gaat The BIG 100 van start! 
100 mensen. 100 dagen. 100.000 euro.

KOMT DAT SPEELPARK ER NOG?
Ja! Wij gaan ervan uit dat we in de toekomst een 
vaste basis kunnen bouwen, het speelpark Tjeko 
Fun Village. We zijn er echter achter gekomen dat 
een mobiel speelpark grote voordelen heeft, vooral 
voor de kinderen. Op deze manier kan Tjeko meer 
kinderen bereiken en zijn we veel toegankelijker. 
Onze focus ligt nu dus bij een structureel rondrei-
zende Fun Fair, gedragen door een Ugandees team.  

HOE KUNNEN KINDEREN NAAR 
DE FUN FAIR ALS ZE ER EIGENLIJK 
GEEN GELD VOOR HEBBEN?
De toegang tot de Fun Fair is gratis! Elk kind kan dus 
naar de Fun Fair. Binnen de Fun Fair hebben echter 
enkele grote attracties wel een (lage) toegangsprijs. 
Uiteindelijk komt er evenveel geld binnen op deze ma-
nier, als door het heffen van een entreeprijs. 

WAAROM SPELEN?
Spelen is belangrijk! Het is essentieel voor de 
sociaal-emotionele, cognitieve en motorische 
ontwikkeling van een kind. Een kind dat kan 
genieten van ontspanning en creatief spel, 
heeft daar de rest van zijn leven baat bij. 
In Uganda zijn er meerdere organisaties 
actief die zich inzetten voor primaire levens-
behoeften en onderwijs, gelukkig! Tjeko richt 
zich op het hart van kind-zijn: spelen.

 THE BIG 100:

 EEN GROTE 
DROOM VOOR
 KLEINE KINDEREN

We zijn allemaal deel van een groter geheel, een stukje van de puzzel. 
We willen samen met jou een puzzel van 100 stukjes gaan leggen. 
100 mensen. 100 dagen. 100.000 euro.

Schrijf je nu alvast in voor The BIG 100 of vraag meer informatie! Mail naar ferdi@tjeko.info. 
Ook als je van organiseren houdt, kunnen we je hulp goed gebruiken! 

‘WHEN ARE YOU 
COMING BACK?’

ALS HET AAN ONS LIGT

ZO SNEL MOGELIJK, MAAR JIJ

MAAKT HET MOGELIJK!

HELP MEE EN STEUN TJEKO!TJEKO.NL/DONEER

mailto:hadassa@tjeko.info


Stichting Tjeko, Postbus 158, 2800 AD Gouda, Nederland, www.tjeko.nl, E. ask@tjeko.nl, 
T. 010 340 1911, Rabobank 1537.23.432, IBAN: NL75RABO0153723432, BIC: RABONL2U

Stichting Compassion, 
de 4e Musketier, 
Stichting KEND, 
R.K. Basisschool St. Catharina 
PCB Meester Lalleman

Tjeko is alleen maar mogelijk door giften, we bedanken onze donateurs en in het bijzonder:

THANK YOU! 


