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Over stichting De Zijderups
Stichting De Zijderups is op 17 december 2009 
in Almere opgericht.
De stichting heeft als doel het ontwikkelen, 
organiseren en uitvoeren van sociaal-maat-
schappelijke kunstprojecten.

Stichting De Zijderups richt zich met name op 
Almere en Flevoland.  
 
Op de website van De Zijderups zijn alle 
projecten te vinden die in de loop van de 
jaren zijn  gerealiseerd. Veel van die projecten 
speelden zich af in de ouderenzorg, maar dat 
is zeker niet het enige aandachtsterrein.
Het project Van Binnen naar Buiten is een por-
tretproject van De Zijderups in samenwerking 
met De Penitentiaire Inrichting in Lelystad, het 
Floriade Poster Project doen we tot aan 2022 
met steun van de gemeente Almere en dan 
geven we poëzielessen aan basisscholen, er 
zijn jaarlijks wat losse projecten in samenwer-
king met kleine organisaties en in het verleden 
hebben we ook politieke projecten gedaan.
Kortom, we begeven ons op verschillende 
terreinen.      
Adres 
Verzetslaan 42, 1318 BV ALmere 
Tel: 06 51924 882 
E-mail: heinwalter@tiscali.nl

Internetsite: 
www.dezijderups.nl   
https://www.facebook.com/dezijderups
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Renée Weder - penningmeester
Louise Gregoire - secretaris
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2019 – Samen Schilderen in De Toonladder

2019 – Van Binnen naar Buiten in PI Lelystad 

2018/2019 – Ik teken voor je 

2016/2019 – Ambulante Zorgkunst  

2014/2019 - Floriade Poster Project

2019 – Genesis door Kinderen Getekend 

2017/2018 – Workshopserie Full Color   

2018 – LentePost (Amersfoort)

2017/ 2018 – Full Color Buurtlokaal Filmwijk

2017 – Postmoderne Post

2017 – De Toekomst

2009 - 2017 – www.almerebuiten.info

2016 – Groeten uit Polderburen

2015/2016 – Van Binnen naar Buiten PI Almere

2015/2016 – Dit is mijn leven. Was getekend

2015 – Graaf Regenboog

2014/2015 – Wijsheid vergeet je niet 

2014 – Uit je hoofd schilderen

2014/2016 – De Muren van Archipel

2013 – De Cirkel is Rond

2012 – Poëtisch Arboretum

2010/2012 – De Muren van Buitenhaeghe 

2011 – Almeerse Werkgroepen voor

  Democratische Vernieuwing

2010/2011 – Kunst Carrousel Literatuurwijk  
2009 – Ontmoetingen in Buitenhaeghe
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Veel mensen hebben zich van de kerk afge-
wend en geven de kennis over geloofszaken 
vervolgens niet door aan hun kinderen. Dat 
betekent dat er een hele generatie kinderen 
opgroeit zonder religieuze kennis. Wat ons be-
treft zou die kennis algemene kennis moeten 
zijn. Verhalen uit het Oude Testament, en ook 
uit het Nieuwe Testament, maken deel uit van 
ons geestelijk erfgoed. We willen die verhalen 
evenwel niet verzwaren met dogma’s en ook 
geen overtuiging opdringen, we willen de 
kinderen alleen kennis geven, ze kennis laten 
maken met de religieuze rijkdom – en ze een 
bodem geven waarop later spiritualiteit kan 
groeien.  
 
Genesis is het eerste boek van de Bijbel, 
waarin verteld wordt over de schepping, de 
eerste mensen, de aartsvaders en meer. Gene-
sis omvat vijftig hoofdstukken. Ik heb de vijftig 
hoofdstukken in heldere taal herschreven, 
met een maximum van honderd woorden per 
hoofdstuk. 

Het meerjarenproject Genesis getekend door 
kinderen telt vijftig gastlessen die ik wil geven 
aan klassen van verschillende Almeerse basis-
scholen. In elke les geef ik een korte introduc-
tie op de Bijbel. Hoe is de Bijbel ontstaan, in 
welke tijd werden de verschillende boeken 

geschreven, in welke taal, op welk materiaal, 
hoe werd het overgebracht, we vergelijken 
verschillende vertalingen met elkaar, etc. Ver-
volgens staat in die les één hoofdstuk centraal. 
De leerlingen laten zich inspireren door dat 
hoofdstuk en maken een tekening. 

In het eerste jaar kwamen in zes verschillende 
klassen uit drie Almeerse basisscholen de eer-
ste zes hoofdstukken aan bod. De tekeningen 
worden in de zomer van 2019 geëxposeerd 
bij De Muren van Archipel (Poëziestraat 360, 
Almere Literatuurwijk). Bij elke tekst is één 
tekening gekozen als afbeelding voor een 
ansichtkaart. Alle leerlingen van de deelne-
mende scholen kregen een set ansichtkaarten. 
 
Voor dit eerste project hebben we financiële 
ondersteuning gekregen van de Vermeulen 
Brauckman Stichting. Onze inzet zal zijn om de 
komende jaren steeds een deel van Genesis in 
beeld te brengen, steeds in andere Almeerse 
scholen. Op die manier hopen we uiteindelijk 
alle vijftig hoofdstukken te behandelen.

In dit eerste boekje staan dus alleen de eerste 
zes hoofdstukken. Volgend jaar een vervolg? 
Ik ga uit van wel! 
 
Hein Walter, juli 2019 
 

Inleiding
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De Schepping

Alles begon met God die alles schiep.
De aarde was woest en leeg. De geest
zweefde over de wateren. Toen maakte Hij Licht
in de duisternis. Dat was de eerste dag. 
Toen scheidde Hij het water: wolken en zee. 
Op de derde dag maakte God land in het water,
het groen op de vierde dag, bomen, planten, 
zaad en vruchten en ook de maan, sterren in het heelal. 
Op de vijfde maakte Hij dieren met vinnen, vleugels en poten.
Op de zesde dag maakte Hij de mens, man en vrouw.
Op de zevende dag maakte Hij de schepping Heilig.

Genesis, hoofdstuk 1 
Fee Kuipers - groep 8, basisschool De Omnibus
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Het Paradijs

God had uit klei de mannelijke mens geboetseerd. 
Hij had hem levensadem in de neus geblazen. 
Zo werd de mens een levend wezen. Hij had voor hem 
een tuin gemaakt, in Eden, vruchtbaar, heerlijk en veilig. 
De mens beheerde de tuin, maar mocht niet eten van de boom
van de kennis van goed en kwaad. At hij toch, dan verloor hij 
zijn onsterfelijkheid. De mens gaf namen aan de dieren
en planten. Toen de mens sliep, nam God een rib uit zijn zij 
en maakte daarvan voor hem een vrouw: mannin.
Ze leefden onschuldig en zalig samen in de tuin.

Genesis, hoofdstuk 2 
Oi-Hing Lam - groep 8, basisschool De Omnibus
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De Zondeval

Ook de slang leefde in het paradijs. De slang was sluw
en wilde een wig drijven tussen God en de mens.
Hij zei tegen de mannin dat God niet wilde dat de mens
van de boom zou eten, omdat de mens dan inzicht zou krijgen.
Ze zouden niet sterven, maar Gods gelijke worden.
De mannin geloofde hem en nam een hap van een vrucht.
Ze gaf ook de man een vrucht en hij at ervan.
Ze kregen inderdaad inzicht en werden zich bewust 
van hun naaktheid. God verstootte hen uit het paradijs.
Vanaf die dag waren Adam en Eva sterfelijk.

Genesis, hoofdstuk 3 
Fabiënne van Nes - groep 8, basisschool De Droomspiegel
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Kaïn en Abel

Adam en Eva hadden gemeenschap. Eva werd zwanger
en met pijn baarde ze een kind: Kaïn. Ze kreeg ook 
een tweede kind: Abel. Abel werd schaapherder 
en Kaïn landbouwer. Zij brachten beiden zoals het hoorde
een offer aan God. De rook van het schaap van Abel 
trok omhoog, de rook van het graan bleef laag.
Kaïn was jaloers en sloeg zijn broeder dood.
God zag het en joeg Kaïn weg om te zwerven. 
Hij stichtte elders een stad en werd vader van Henoch.
Eva werd opnieuw moeder en baarde Set. 
Hij werd vader van Enos en leefde lang.

hoofdstuk 4
Lise Breunis - groep 7, basisschool De Droomspiegel



11



12

De Aartsvaders

De mensen van het eerste uur werden ongekend oud,
honderden en honderden jaren. Adam bijna duizend.
Set verwekte Enos, Enos verwekte Kenan en ze leefden
meer dan negenhonderd jaar. Kenan werd vader van Mahalel.
De lijn werd voortgezet met Jered, naar Henoch, Metuselach.
Metuselach werd met zijn negenhonderdnegenenzestig jaar
de oudste van zijn voorvaders en nageslacht. 
Zijn zoon Lamech werd vader van Noach. Noach werd vader
van Sem, Cham en Jafet. 

hoofdstuk 5
Orchinta van der Vliet - groep 7, basisschool De Lichtboei
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De Zondvloed (1)

De mens nam in aantal toe en God zag dat hun hart uitging
naar het kwade. God kreeg spijt van zijn schepping,
de mens, de vogels, het vee.  
Alleen Noach deed het in Zijn ogen goed. 
God zei tegen hem dat hij de aarde zou doen verdrinken,
maar dat hij en zijn gezin het zouden overleven  
als ze deden wat Hij zei.
Ze moesten een ark bouwen met drie lagen en één deur.
Van alle levende wezens moest hij één paar in de ark brengen,
een mannelijk en een vrouwelijk, en voldoende eten 
om het honderdvijftig dagen uit te houden.

Genesis, hoofdstuk 6
Melina Reinbergen - groep 8, basisschool De Lichtboei
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