
Jelissa: ‘Een vriendin van mij wordt weleens 
uitgescholden om haar huidskleur. Ik vind dat heel erg. 
Wat kan ik doen?’

DIT ARTIKEL IS GEMAAKT 
IN SAMENWERKING MET 

Marieke beantwoordt ingestuurde 
brieven. FOTO: PETER SNATERSE
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ROTTERDAM – Marieke van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) reageert 
iedere maand in Jong010 op een vraag of probleem van een leerling of klas. 
Ze beantwoordt deze maand de vraag van Jelissa (11). TEKST: SUZANNE HUIG

Heb jij een vraag aan Marieke of 
zit je ergens mee? Stuur een 
mail naar REDACTIE@JONG010.NL 
of stuur een brief naar 
Jong010, Postbus 13037, 
3004 HA Rotterdam.

Hoi Jelissa,  

Het is vast niet makkelijk om te zien dat je vriendin 
wordt uitgescholden. Jij kunt er voor haar zijn. 
Je kunt aan haar vertellen hoe vervelend je het voor 
haar vindt. Luister naar haar als ze wil praten.

Discrimineren is verboden
Mensen discrimineren als ze iemand uitschelden om 
zijn of haar huidskleur. Discriminatie is een probleem 
over heel de wereld. Het bestaat al heel lang. 
Het is in Nederland verboden om te discrimineren. 
Jij kunt het helaas niet veranderen dat sommige 
mensen toch discrimineren. 

Wat kun jij doen?
Je kunt kijken wat je in je omgeving kunt doen. 
Je kunt bijvoorbeeld vragen aan je juf of meester 
of je in de klas een spreekbeurt mag houden over 
discriminatie. Je kunt je klasgenoten dan uitleggen 
dat jij het belangrijk vindt dat er niet wordt 
gediscrimineerd. Misschien vinden jouw klasgenoten 
het net zo belangrijk als jij. Ze kunnen na jouw 
spreekbeurt bijvoorbeeld een presentatie houden 
voor hun familie en vrienden. Je mag heel trots op 
jezelf zijn als door jou een aantal mensen niet meer 
discrimineren. 

Groetjes, 
Marieke 

ILLUSTRATIE:
COPAL EN CONSORTEN

Waterschap Hollandse Delta is één van 
de 21 waterschappen in Nederland.

Kijk voor meer informatie 
en opdrachten op 
WWW.WSHD.NL/EDUCATIE. 
Ook voor ouders en leerkrachten!

Soykan, Kende, Azad en Judith 
voor het rioolgemaal.  

Kende bekijkt oude rioolbuizen die in het 
rioolgemaal liggen. FOTO’S: PETER SNATERSE

CHARLOIS – De waterschappen zorgen voor 
het water in sloten, vaarten en meren in 
Nederland. Ze zorgen ervoor dat er genoeg 
en schoon water is. De waterschappen 
zorgen ook voor sterke en veilige dijken om 
Nederland te beschermen tegen overstromingen. 
Waterschap Hollandse Delta zorgt voor het 
water in Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, 
Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Judith (17) 
is jeugdbestuurder bij waterschap Hollandse 
Delta. Azad (9), Kende (10) en Soykan (11) 
bezochten op 21 januari met Judith het 
rioolgemaal aan de Zuiderparkweg. 
TEKST: SUZANNE HUIG 

‘Mensen gebruiken water om bijvoorbeeld te 
douchen, af te wassen of het toilet door te 
spoelen. Het water dat mensen gebruiken, 
komt in het riool terecht’, vertelt Soykan. 
‘Het afvalwater stroomt via rioolbuizen naar 
rioolgemalen. In Rotterdam staan ongeveer 
1.000 rioolgemalen. Een rioolgemaal is een 
gebouw met daarin pompen’, vertelt Judith. 

Afvalwater wegpompen
‘Het afvalwater van Rotterdam-Zuid komt bij dit 
rioolgemaal terecht. De rioolbuizen komen uit in een 
grote bak in de kelder van het gebouw. De pompen gaan 
automatisch aan als het water in die bak op een bepaalde 
hoogte komt. Het afvalwater wordt door de pompen 
weggepompt naar een rioolwaterzuivering. Het water wordt 
daar schoongemaakt. Het schone water gaat vanaf de 
zuivering de rivieren in’, legt Judith uit. 

Een schone stad
‘Rioolgemalen zijn belangrijk. Rioolgemalen zorgen ervoor 
dat het vieze water naar een plek wordt gebracht waar het 
schoongemaakt kan worden’, zegt Azad. Kende: ‘Zonder 
rioolgemalen zou het vieze water in de stad blijven. 
De stad zou daardoor vies worden en gaan stinken.’




