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[FLATKRANT Editie 01, juli 2021][Made in Zuidoost]

Mama Florijn: Made in Zuidoost 

Mama Florijn: Made in Zuidoost, het ambiteuze 
kunstproject waar deze krant een onderdeel van is. 

Foto: Paco Núñez

[In deze editie]
P2: Voorwoord
P3: Over Mama Florijn 
P4: Werkwijze en Vervolg 
P5: About Mama Florijn [ENG]

Lieve buren,

Op 1 juni is ons project Mama 
Florijn: Made in Zuidoost gestart. 
Misschien hebben jullie ons 
Schrijf Verblijf tegenover de BSO 
al gezien. Sommigen van jullie 
zijn al komen kijken en hebben al 
een praatje gemaakt. Leuk! 

Mama Florijn: Made in Zuidoost 
is een ambitieus kunstproject 

georganiseerd door bewoners 
van Florijn. De komende tijd 
gaan wij bijzondere dingen doen. 
Er komt een muurkunstwerk op 
de gevel van de flat, een kunst-
boek, een podcastserie, wij 
organiseren zomeractiviteiten, 
publiceren een serie Flatkranten
en organiseren creatieve en  
kunstzinnige workshops in de 
buurt. Dit doen wij om naar bui-
ten te brengen hoe bijzonder en 

betekenisvol Florijn is. 
Dit project heeft dus verschillende
vormen, en wij zijn actief op zoek
naar buren en buurtbewoners
die onderdeel willen zijn van het
project. Deze Flatkrant is een 
eerste stap om jullie te infor-
meren, te motiveren, en om jullie 
warm te maken voor het project. 
In deze krant lees je meer over 
hoe je mee kan doen.  
Lees vooral door!

P6: Gezocht: Flatkrant Makers /
Flatkrant Workshops series
P7: Zomerprogramma Florijn Terrein
P8: Zomerprogramma 2 - 29 aug

MAMAFLORIJN.NL
[T] 06 28 26 80 56

[M] hallo@mamaflorijn.nl

https://www.mamaflorijn.nl/
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Voorwoord

Flatkrant Makers

[DOOR]
Esther Aminata Kamara
en AnneMarie Tiebosch

AnneMarie Tiebosch van de Shain Foundation, projectmanager 
Mama Florijn: Made in Zuidoost presenteert met trots de eerste 
editie van de Flatkrant. In dit voorwoord vertelt ze meer over deze 
Flatkrant en over Mama Florijn, het ambitieuze kunstproject waar 
deze krant een onderdeel van is.

Voor u ligt de allereerste Flatkrant 
van Mama Florijn, waarvan ik 
hoop dat u het van A tot Z zult 
lezen! Ik ben AnneMarie Tiebosch 
en woon en werk al jaren met 
veel plezier in Florijn. Met mijn 
stichting Shain Foundation ben 
ik geruime tijd actief en heb 
in en rondom Florijn verschil-
lende locaties opgericht waar 
buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Het begon met de 
oefenruimte voor muzikanten 
bij mij thuis, later kwam er een 
moestuin in de D-buurt bij en 
sinds twee jaar een creatief 
lokaal Aanwezig & Bezig bij 

Florijn Zuid. Nu is het tijd voor 
Mama Florijn: Made in Zuidoost.

Ik vind het echt leuk om mij in 
te zetten voor onze buurt. Deze 
buurt staat aan de voet van 
grote veranderingen, er komen 
in rap tempo huizen, mensen en 
voorzieningen bij. Hoe zorgen 
wij ervoor dat al deze veran-
deringen onze wijk ten goede 
komen?

Daarom gaan we op zoek naar 
wat Florijn nu is en de afge-
lopen 50 jaar is geweest. Jouw 
verhaal is ook onder-deel van 
de geschiedenis van Florijn en 
daarom willen we het graag 
horen. Door het delen van 
verhalen en deel te nemen aan 
de verschillende activiteiten
brengen we Mama Florijn tot 
leven. Kom gauw een keer 
kijken bij het Schrijf Verblijf of 
op het Vakantieterrein. Ik wil u 
graag leren kennen. 

Hartelijke groet,
buurvrouw AnneMarie

[Makers Gezocht!]
Wil jij ook een Flatkrant Maker 
worden? Op Pag. 7 vind je alle 
informatie over de Flatkrant 
workshops!

[Makers Wanted!]
Do you also want to become a 
Flatkrant Maker? Go to Pag. 7 for
details on Flatkrant workshops! 

[Makers van deze editie]
Tekst en regie: Esther Aminata 
Kamara, bewoner Bijlmerplein
Design: Sara Mattens & Jeffrey 
Croese, bewoners Florijn 
In samenwerking met:  
AnneMarie Tiebosch, Anouk 
Piket, Dija Kabba, Mick la Rock 
en Raquel van Haver
Met dank aan: Woningstichting
Rochdale, Postcode Loterij 
Buurtfonds en Shain Foundation.
Florijn Terrein met dank aan: 
Gemeente Amsterdam, Groen in 
de Buurt, Zuidoost Beweegt, Ten 
Brinke Bouw.

Foto: Dija Kabba

“Wij zijn enthousiaste buurtbewoners die de handen 
ineenslaan om Florijn op de kaart te brengen. Wij zijn 
je buren, bekende gezichten, of misschien wel (nog) 
totaal onbekenden. Wij willen je graag ontmoeten!”
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Over Mama Florijn

Dit zijn zowel verhalen over de 
flat, als over haar (ex) bewoners.
Wij hebben natuurlijk wel ken-
nis van een aantal verhalen, 
inclusief die van onszelf, maar 
omdat wij dit project samen met 
onze buren willen doen, zijn wij 
op zoek naar zo veel mogelijk 
verhalen. Deze verhalen dienen 
vervolgens als inspiratie voor het 
muurkunstwerk, kunnen gebruikt 
worden in de Flatkrant, op de 
website, en later in de podcast-
serie en het kunstboek. Heb je 
interesse, maak dan een afspraak 

50 jaar Florijn: Verhalen Archief

Fotos: Archief Heero Viel / Imagine IC

met het verhalen team, of kom 
langs bij het Schrijf Verblijf. 
Verhalen kunnen ook digitaal 
aangeleverd worden, in welke 
vorm dan ook; denk aan spraak-
berichten, video’s, teksten, foto’s 
of illustraties.  

Doe je mee? 
Wij horen graag van je!
[T] 06 28 26 80 56
[M] hallo@mamaflorijn.nl

Met de Flatkrant brengen wij be-
woners dichter bij elkaar. Deze 
krant is door en voor bewoners 
van Florijn gemaakt en wordt 
elke twee maanden gepubli-
ceerd. In een serie workshops 
deze zomer brengen wij buren 
uit Florijn de skills bij om zelf 
een Flatkrant te maken.  
Interesse? Lees meer op Pag. 6. 

Naast het informeren van 
bewoners over het Mama Florijn 
project, dient de Flatkrant ook 
als een middel om belangrijke 
thema’s aan het licht te brengen. 
Door het verzamelen van verh-
alen met het Verhalen Archief 
wordt duidelijk dat er een aantal 
‘Florijn Issues’ zijn. Deze kunnen 
positief zijn, zoals community en 
culturele diversiteit, maar ook 
negatief zijn, zoals vervuiling, 
of gevoelens van onveiligheid. 
Iedere Flatkrant editie zal dan 
ook één of meerdere van deze 
thema’s behandelen. Wij betrek-
ken organisaties zoals Gemeente 
Amsterdam en Rochdale bij 
deze discussies. En wij vragen 
jullie, de bewoners, om te mee 
te doen en nieuwe thema’s aan 
te dragen. 

Ideeën? Of wil je meedoen? 
Stuur een mailtje naar: 
hallo@mamaflorijn.nl en wij 
nemen contact met je op.

De Flatkrant

Een belangrijk onderdeel van ons project is 
het inzamelen van originele Florijn verhalen. 

WELKOM!  WELCOME!  WELKOM!  WELCOME!  WELKOM!
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[Co-creatie]
Dit project onderscheidt zich 
door inclusieve en co-creatieve 
ontwerpmethoden. Alles, van 
vooronderzoek tot realisatie, 
gebeurt samen met jullie: onze 
buren. Dit project met haar vele 
vormen is voor Florijn, van Flori-
jn, en met Florijn. Wij hopen 
erop dat jullie mee komen 
creëren!  

[Cyclisch]
Jullie verhalen zijn de kern van 
dit project. Wij verzamelen jullie 
verhalen in een vertrouwde 
omgeving, en starten vervol-
gens een cyclisch proces van 
verwerken een aanpassen. In 
plaats van een top-down proces, 
waarin een organisatie op basis 
van bepaalde overtuigingen 
jullie input vormt tot een nieuw 
geheel, worden jullie betrok-
ken bij ieder aspect van het 
maak-proces. Wij zoeken juist 
naar feedback om het proces bij 
te sturen en te verbeteren. 

[Inclusief]
Voor ons gaat inclusiviteit 
verder dan het verwelkomen 
van een divers palet aan 
teamgenoten. Voor ons is het 
standaard dat kleur, smaak, 
vorm, en voorkeur verschillen, 
en zien een divers team en 
publiek als iets krachtigs. Wij 
zien het als een uitdaging om 
deze inclusiviteit verder te 
dragen. Door buurtgenoten 
onderdeel te maken van ons 
werkproces en mensen proberen 
te bereiken buiten onze directe 
kringen. 

Werkwijze

Wordt vervolgd
Ons project is ambitieus en 
veelzijdig. Daarom starten som-
migen van onze activiteiten op 
een later moment. Hier krijg je 
alvast een voorproefje van wat 
er te komen staat.

[Het muurkunstwerk]
Raquel van Haver, kunstena-
res en bewoner van Florijn, zal 
een monumentaal kunstwerk 
maken op de kopgevel van 
Florijn Noord. Het werk wordt 
een afspiegeling van de flat, 
het verhaal van Florijn en haar 
bewoners, en de ervaringen die 
Raquel heeft opgedaan in de 
buurt. Jullie verhalen spelen een 
essentiële in Raquel’s ontwerp-
proces. Kom je verhaal delen, en 
word onderdeel van een 
bijzonder kunstwerk!

[De podcastserie]
Wat is het verhaal achter Florijn? 
In een serie van korte podcasts 
word je al luisterend meege-
nomen naar de verhalen achter 

mamaflorijn.nl
06 28 26 80 56

hallo@mamaflorijn.nl

Florijn en het project. De serie 
wordt geproduceerd door 
Florijn’s Kadija (Dija) Kabba van 
Studio Kabba. Wil jij ook iets 
vertellen, of heb je een idee 
voor de podcast? Wij horen het 
graag. 

[Het kunstboek]
Dit kunstproject verdient een 
mooi uitgevoerde catalogus. 
Een kunstboek dat zowel een 
registratie is van de kunst en 
haar makers, als een naslagw-
erk van een historisch gebouw. 
Zowel de bewoners als de 
archieven hebben een schat aan 
informatie over de oorsprong 
van Florijn en de ontwikkelin-
gen die het gebouw en de buurt 
doorstaan hebben in de afge-
lopen 50 jaar. 

[De route van de vrijheid]
Het kunstwerk op Florijn zal het 
boegbeeld worden van de Route 
van de Vrijheid. Deze route loopt 
van Amsterdam Amstel via het 
Nelson Mandela Park naar het 
Tunnelpark. Een plattegrond van 
de route zal online en op papier 
beschikbaar zijn. Wij willen 
hiermee de ontdekking van de 
Bijlmer voor haar eigen bewo-
ners, én bezoekers van buitenaf, 
in gang zetten. Wil je meefietsen? 
Of toch liever lopen? De route is 
geschikt voor iedereen. 

Aan de voet van Florijn ligt een 
kaal en verwaarloosd veld. Deze 
zomer toveren wij dit terrein om 
in een aantrekkelijk vakantiet-
errein voor groot en klein. Wij 
zijn druk bezig met de inrichting 
van het veld, en presenteren 
met trots faciliteiten en activite-
iten voor jong en oud; denk aan 
sport, spel, tuinier activiteiten, 
een cateringservice, en een klein 
podium voor optredens en 
akoestische muziek. Ons Schrijf-
verblijf is al geplaatst, en de 
Sportcontrainer van de 
Gemeente Amsterdam ook. Zie 
achterzijde van de krant voor 
ons zomerprogramma: vier 
weken vol sport, spel, en plezier. 
Doe mee!

Florijn Terrein

Wil jij ook meedoen met een van 
de Mama Florijn projecten of wil 

je zelf wat organiseren op het 
nieuwe Florijnterrein? Dat kan! 

Wees welkom en kom langs, 
bel of mail.
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We connect (with) our neighbours 
through the Flatkrant, a news-
paper made by and for Florijn 
residents, published every two 
months. This summer, we aim 
to organise a series of work-
shops where we teach young 
people from Florijn the skills to 
create the Flatkrant. Interested? 
Read more on page 7. 

Apart from informing residents 
about the Mama Florijn project, 
the Flatkrant also allows us to 
reveal and discuss important 
topics. As we are collecting 
stories, it becomes clear that 
there are several “Florijn is-
sues”. These can be positive, 
such as community and cultural 
diversity. Or negative, such as 
littering and security issues. As 
such, every Flatkrant edition 
will deal with one or more of 
these themes. We will involve 
organistions and instutions such 
as Gemeente Amsterdam, and 
Rochdale. 

We ask you, residents of Florijn, 
to join us. Feel free to join the 
discussion, submit new themes 
and ideas, complaints and  
praises.

Let yourself be heard! Mail us at 
hallo@mamaflorijn.nl and we’ll 
contact you.

The Flatkrant

About Mama Florijn
An important aspect of this 
project is the collection of orig-
inal Florijn stories. These can 
be stories about the flat and her 
(ex) residents. We already have 
access to some stories- including 
our own- but because we want 
to do this project together with 
the flat residents, we are looking 
for as many stories as possible. 
These stories will then be the 
inspiration for the mural artwork, 
may be used in the Flatkrant, be 
posted on the website, or later, 
be used in the podcast series and 
in the art book. 

Interested? You can make an 
appointment with the story-
collectors or pass by the Schrijf
Verblijf. Stories can also be 
shared digitally, in whichever 
format works best. Think of voice 
notes, videos, written stories, 
images, and illustrations. 

Are you in? 
We’d love to hear from you!

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

Wanna join one of the Mama 
Florijn projects or would you 
like to organize something too? 
Welcome! Drop by, call or mail.

Florijn 50 years: 
Verhalen Archief

WELKOM!  WELCOME!  WELKOM!  WELCOME!  WELKOM!

Mama Florijn
Dear neighbours, 

The 1st of June marked the 
start of our project Mama Flori-
jn: Made in Zuidoost. Perhaps 
you’ve seen our Schrijf Verblijf 
(our Writer’s Residency) oppo-
site the BSO. Some of you have 
paid us a visit. Welcome!

Mama Florijn: Made in Zuidoost 
is an ambitious art project 
initiated by, and for, the resi-
dents of Florijn. In the coming 
six months we are going to do 
several exciting things. We will 
create a mural artwork on the 
facade of Florijn Noord, an art 
book, a series of Flatkranten 
(newspapers), and a podcast 
series. We will also organise 
activities during the summer, 
including creative and artistic 
workshops for people of all ages 
and backgrounds. We do this 
because we want to express 
how colourful, special, and 
meaningful Florijn is.

This project has various expres-
sions, and we are actively look-
ing for neighbours who want 
to be part of this project. This 
Flatkrant is the first step to in-
form, motivate, and inspire you 
to participate. You’ll find every-
thing you need to know in this 
first edition. Enjoy your read!
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Wil jij ook een Flatkrant maker worden? Wil jij leren hoe je 
teksten schrijft, interviews afneemt, teksten redigeert, hoe je een 
krant vormgeeft, of om foto’s te maken? Woon je in Florijn en ben 
je beschikbaar in de laatste week van augustus? Meld je dan aan 
voor onze Flatkrant workshop deze zomer! Deelname is gratis.

Flatkrant Workshops

Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste Florijnbewoners 
die willen leren hoe ze de Mama 
Florijn: Flatkrant zelf kunnen 
maken. Als Flatkrant Makers leer 
je de basis van de volgende 
skills: schrijven, editen, vorm-
geven, fotografie, interviewen,
projectmanagement. 

In de eerste workshop maak je 
kennis met iedere skillset. In de 
tweede workshop leer je meer 
over één skill naar keuze. Tijdens 
de derde en de vierde workshop 
gaan wij aan de slag met de 
verhalen en beelden die jullie 
gaan verzamelen, en maken wij 
de volgende Flatkrant!

Ons doel is om jullie klaar te 
stomen om onze redactie over 
te nemen. Maar voel geen druk; 
je mag ook meedoen om jezelf 
te ontwikkelen zonder dat er iets 
aan vast zit.

[Data]
26-27-28-29 augustus 
van 16:00 tot 18:00 uur

[Voor wie?} 
Enthousiaste Florijnbewoners

[Waar?] 
Het Schrijf Verblijf 
Florijn 46, tegenover de BSO

[Ervaring?]
Niet nodig

[Voorwaarden?]
Je moet beschikbaar zijn voor 
alle workshops

[Kosten?] 
Niks, nada, gratis!

[Interesse?]
Mail ons op
hallo@mamaflorijn.nl met je 
naam, telefoonnummer, leeftijd, 
en skill die je het liefst wil leren 
vóór 15 augustus.

[What if I don’t speak Dutch?] 
No problem, as long as you 
speak English you’re welcome 
to participate in this workshop. 
Just sign up by sending a mail 
to hallo@mamaflorijn.nl with 
your name, age and skill you 
would like to explore, preferably
before August 15.

Flatkrant Makers
[Makers Gezocht!]
Wil jij ook een Flatkrant Maker 
worden? Op Pag. 7 vind je alle 
informatie over de Flatkrant 
workshops!

[Makers Wanted!]
Do you also want to become a 
Flatkrant Maker? Go to Pag. 7 for
details on Flatkrant workshops! 

[Makers van deze editie]

Tekst en regie: Esther Aminata 
Kamara, bewoner Bijlmerplein

Design: Sara Mattens & Jeffrey 
Croese, bewoners Florijn 

In samenwerking met:  
AnneMarie Tiebosch, Anouk 
Piket, Dija Kabba, Mick la Rock 
en Raquel van Haver

Foto: Dija Kabba

MAMAFLORIJN.NL

https://www.mamaflorijn.nl/
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Zomerprogramma
Dit is er te doen @ Florijn Vakantieterrein van 2 t/m 29 augustus!

[Nature Walk]
Samen met AnneMarie Tiebosch 
elke maandagochtend van 10 tot 
12 uur wandelen door de buurt 
en de bijzonderheden van 
Zuidoost ontdekken. In een 
rustig tempo lopen wij zo’n 5 km.
We genieten van de natuur-
plaatjes, kunstwerken, verborgen
tuintjes en het contact met elkaar. 
En na afloop een lekker kopje 
thee in de keet van Mama Florijn.

[Starten met Calisthenics]
De broers Shailesh en Sharwan
Jaddoe uit Florijn, vormen 
samen met neef Ricus het Street 
Workout & Calisthenics team 
Saiyan Athletes. Met Calisthenics 
kun je altijd en overal bouwen 
aan een sterk en atletisch lichaam 
en bovendien is het de snelst 
groeiende sport in Nederland. 
Twijfel dus niet, give it a try!

[Freestyle Calisthenics]
Freestyle is het show element 
van Calisthenics. Met een free-
style laat je creativiteit en explo-
siviteit zien door verschillende 
houdingen te combineren en 
tussen en over bars heen te 
springen als één vloeiend geheel. 
Een spectaculaire show dus!

[Voorleesuurtje]
Esmeray is student en woont in 
Daalwijk en  werkt als vrijwilliger 
bij de Voorlees Express. Iedere 
dinsdag leest ze voor uit mooie, 
spannende kinderboeken in het 
Schrijf Verblijf van Mama Florijn 
van 17-17.45 uur. Kom je ook?

[Up Rising Yoga]
“Love the Life you Live, Live the 
Life you Love.” Deze quote van 
Bob Marley, is ook het motto 
van buurman en yoga docent 
Gregory Forster. Sta vroeg op 
en doe mee met de weldadige 
ochtend Yoga van Gregory 
Forster op het terrein van Mama 
Florijn.

[Voetbal clinic]
Hoe wordt je profvoetballer? 
Buurman Purrel Frankel kan 
het je uitleggen. Hij voetbalde 
20 jaar lang bij De Graafschap, 
Telstar en Vitesse en deelde 
daarna zijn talent en ervaring 
bij voetbalclub Duno om van 
vierde klasse tot hoofdklasser 
op te klimmen. We gaan iedere 
woensdag van 15-17 uur voet-
ballen met Purrel. Doe je mee?

[Drop the bike]
Fiets kapot? Drop the bike, en 
wij repareren hem voor of met 
jou. De vrolijke fietsenmaker van 
stichting Hands on Amsterdam 
repareert fietsen in de werk-
plaats van buurtlokaal Aanwezig 
& Bezig en laat ook zien hoe dat 
zelf gedaan kan worden. 
Op zaterdag van 12-17 uur.

[Senioren Bingo]
Met passie en liefde organiseert 
buurvrouw Virma een Curaçaos 
bingoparadijs. Senioren spelen 
samen bingo en op de prijstafel 
staan fleurige pakketten met 
handige producten. Met buur-
vrouw Virma wordt iedere bingo 
een tropisch feestje. Meld je 
aan, want vol=vol.

[Tuinieren]
We willen Florijn vergroenen en 
laten zoemen! Dat is goed voor 
biodiversiteit, waterberging en 
hittestress, maar ook gewoon 
leuk en gezellig. We hebben 
handjes nodig, liefst met groene 
vingers. Doe je mee?

[Beachvolleybal, vet leuk!]
Smashen, duiken, rollen, boven-
hands serveren en nog veel 
meer: Beachvolleybal, vet leuk! 

[Oproep Beachvolley Wedstrijd]
Maak een team van 2-3 spelers 
en meld je aan voor de Mama 
Florijn beachvolleybal com-
petitie, iedere vrijdagavond op 
het Florijn Terrein een gezellige 
wedstrijd tussen buurteams.

Fotos: Dija Kabba
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Zomerprogramma
Deze zomer toveren wij het Florijn Terrein van 2 t/m 29 augustus 

om in een aantrekkelijk vakantieterrein voor groot en klein.

Maandag
van 10 tot 12 uur

van 17 tot 18 uur

Dinsdag
van 16 tot 17 uur

Woensdag
van 8 tot 8.45 uur

van 15 to 17 uur

van 17 tot 18 uur

Donderdag 
12 & 26 aug, van 14 tot 16 uur

Vrijdag
van 10 tot 12 uur

van 19 tot 20 uur

Zaterdag
van 12 tot 17 uur

van 17 tot 18 uur

Wanneer Wat Waar
Nature Walk 

met AnneMarie Tiebosch
Calisthenics Basic

met Saiyan Athletes

Voorleesuurtje
met St Voorlees Express

Up Rising Yoga
met Gregory Forster
Voetbal clinic

Purrel Frankel
Calisthenics Basic

met Saiyan Athletes

Senioren Bingo
met Virma Santiago

Tuinieren
met GroenplatVorm Zuidoost

Beachvolleybal 
buurtwedstrijd met Team Florijn

Drop the Bike
met St Hands on Amsterdam

Calisthenics Freestyle
met Saiyan Athletes

Schrijf Verblijf

Florijn Terrein

Schrijf Verblijf

Florijn Terrein

Florijn Terrein

Florijn Terrein

Aanwezig & Bezig

Florijn Terrein

Florijn Terrein

Aanwezig & Bezig

Florijn Terrein

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

keet en veld tegenover 
BSO Blokkenhut, Florijn 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


