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Het magaz ine, Future Telling , is  het resultaat van een serie 

gesprekken en workshops met jongeren die opgroeide en 

wonen in Amsterdam-Zuidoost . Deze groep Future Tellers  

kwam de afgelopen maanden bij elkaar in online meetings en 

workshops op locatie in de Kazerne Reigersbos en 

spraken samen over hun zorgen, wensen en ideeën en

maakten beelden over hoe z ij de toekomst voor z ich z ien 

van Amsterdam-Zuidoost . 

Future Telling laat z ien dat jongeren zeer betrokken z ijn en 

betrokken willen worden. Laten we luisteren en horen wat 

daarvoor nodig is . Hun meningen en ideeën spreken 

duidelijke taal.

Het magaz ine is  een eerste uiting van de stem van 

de Future Tellers  maar hier zal het niet bij blijven. 

We hopen dat de Future Tellers  een begrip worden en dat 

hun stem nog vaak zal k linken daar waar het gesprek 

gevoerd wordt over de toekomst van Amsterdam-Zuidoost .

Wil je de activiteiten van de Future Tellers blijven volgen? En 

ben je na het lezen van het magazine enthousiast geworden 

en wil je aansluiten bij de Future Tellers? Dat kan via www. 

kazernereigersbos .nl. 

(De gesprekken en workshops werden geleid door Lotte van 

den Berg , Jorgen Gario , A iRich en Cheyenne Toney.)

 H Het magaz ine, Future Telling , is  het resultaat van een serie 

INLEIDING



4 future tellers 2021

PROLOOG

Ik  keek om mij heen

in mijn buurt

W ie heeft dit zo bedacht

het voelde niet als  of ik  

iets  kon inbrengen

dat alles al bepaald was

door mensen die nooit een stap

in onze buurt hebben gezet

in die tijd als  k ind

leek het alsof alleen volwassenen

conflicten konden oplossen

Ik voelde die frustatie

Nu voel die ik  rust

Nu heb ik die taak

Bouwen wat er komen gaat

Zeggen wat er al staat

Hier 

waar ik woon
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Als iedereen harten zou hebben

waar hun ogen nu z ijn

dan zou iedereen z ien

wat wij voelen

de frustratie van dromen die willen groeien

waar z ij geboren z ijn

in het winkelcentrum

waar de kapper uit het plaatje

wordt geknipt

en Hans Hoge pief anders die

mij iets  wil laten z ien

wat ik niet nodig heb

Ik heb geen studio nodig

tot mijn trouwdag

Ik wil een woning

die voor mij is  gebouwd

door mensen zoals  ik

Vandaag

hET MANIfEST
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Als iedereen harten zouden hebben

waar hun ogen nu z ijn

dan zou iedereen z ien

wat wij voelen

De vreugde, als  mijn verhaal

wordt gehoord door wat ik  doe

verandering in mezelf z ien

die ik met jullie deel

mijn liefde is  groter dan angst

mijn toekomst groter dan mijn jeugd

wat ik mee maak groter dan ik kan formuleren

Ergens heeft te maken met hoe ik eruit z ie

en als  iedereen harten zouden hebben

waar hun ogen nu z ijn

dan zou iedereen voelen

dat hoe het nu is  niet k lopt
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Ergens heeft te maken met hoe ik eruit z ie

en als  iedereen harten zouden hebben

waar hun ogen nu z ijn

dan zou iedereen voelen

dat hoe het nu is  niet k lopt

More knowledge more power

het gevoel van eenheid is  belangrijk

wat is  je eigen kracht
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‘ ‘Mensen z itten 
vaak  niet op 1 lijn  
en voelen geen  
e igenaarsschap.  
We moeten gaan  

voelen dat 
veranderingen ons  
allemaal aangaan.’ ’

DEShAuN

‘ ‘Mensen z itten 
vaak  niet op 1 lijn  
en voelen geen  
e igenaarsschap.  
We moeten gaan  

voelen dat 
veranderingen ons  
allemaal aangaat .’ ’

12
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A
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KAPITAAL OPWEKKEN

      ls  we iedereen in de buurt op een 
lijn hebben dan weten jij en ik van elkaar 
wat wij belangrijk  v inden in DE buuRt. 
Dan respecteren wij dat van elkaar. Vaak 
gaat het mis in het verdedigen van je 
eigen realiteit en het niet inz ien dat niet 
ieders realiteit anders is . In a way z it dus 
niet iedereen op een lijn en dat zal ook 
nooit zo z ijn. Dat is  maar goed ook want 
in het verbinden en blenden van al deze 
lijnen en realiteiten haal je de grootste 
potentie uit DE cOmmuNity EN buuRt. 
Daar is  Amsterdam-Zuidoost al een 
levend bewijs  van maar er valt zelfs  nog 
meer te behalen.

A
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‘ ‘ Ik  v ind het 
belangrijk  v ind om 
inspraak  te hebben 
op hoe mijn e igen 
buurt wordt gez ien. 
Ik  merk  dat er vaak  

negatie f wordt 
gesproken over de 
B ijlmer, en dat hoeft 

niet zo te z ijn . ‘ ‘

chARMAIN

‘ ‘ Ik  v ind het 
belangrijk  om 

inspraak  te hebben 
op hoe mijn e igen 
buurt wordt gez ien. 
Ik  merk  dat er vaak  

negatie f wordt 
gesproken over de 
B ijlmer, en dat hoeft 

niet zo te z ijn . ‘ ‘

18
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A ls  ik  meer inspraak zou hebben over de buurt , zou ik

proberen de sociale cohesie en vERbONDENhEiD in 

Zuidoost te vergroten, zonder dat de identiteit van de buurt 

verloren gaat . Ik  zou ervoor zorgen dat er meer groen komt 

in de vorm van parken, bomen of moestuinen. Dit is  goed 

voor het k limaat , zorgt voor ontspanning en z iet er ook mooi 

uit . Verder zou ik meer kuNst willen z ien gemaakt door de 

bewoners van de buurt . Amsterdam-Zuidoost heeft namelijk  

veel inwoners met verschillende soorten culturen en talenten. 

Het zou daarom mooi z ijn als  z ij hun talenten gebruiken om 

kunst te creëren voor de buurt zoals  street art of beeldende 

kunst . Op deze manier komen de verschillende culturen van 

Amsterdam-Zuidoost naar voren in de vorm van kunst . 

Hierdoor kunnen meerdere inwoners z ich identificeren met 

de kunstwerken, wat kan leiden tot meer verbondenheid met 

de buurt . Verder zou ik meer leuke eettentjes plaatsen wat 

gerunt wordt door de bewoners van Amsterdam-Zuidoost . 

De verschillende culturen zorgt voor meerdere keukens met 

lekker eten. Deze eetplek jes kunnen de sOciaLE cOhEsiE 

van de buurt vergroten en meer werkgelegenheid bieden.

INNERLIJKE BLOEI
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‘ ‘ Ik  heb een 
v lucht-drang. A ls  ik  

denk aan mijn 
toekomst , z ie ik  NL 
niet eens voor me . 
Dat komt omdat ik  
denk , in Suriname 
kan ik  een groot 
huis  k rijgen, een 

moestuintje . 
Zelf verbouwen.‘ ‘

chEyENNE

24
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GEBORGEN LOcATIES

     aar mijn gevoel heb je wel de kans om in Nederland een 

gelukkig leven te leiden, alleen vallen die vaak buiten mijn 

huidige omgeving Amsterdam-Zuidoost . Dit z ijn kansen zoals  

een fijn ruim huis  v inden, meer culturele uitgaansactiv iteiten 

maar ook s impele dingen als  netwerkevents worden vaak 

gegeven rondom het centrum. Wat er dan voor mij nodig is  om 

een tOEkOmst te z ien in Nederland is  z ien dat mijn 

omgeving verbetert qua kansen creëren en meer 

aanwez ige informatie, maar toch z ijn iDENtitEit behoudt. 

Ook al is  het weer dan niet zo warm hier, dat het wel nog 

steeds een gevoel van warmte en saamhorigheid geeft .

Dat dingen zoals  een moestuintje, onder de jongeren veel meer 

wordt gepromoot en dat er ruimte is  voor cursussen hoe je dat 

prec ies goed zou kunnen aanpakken.

Ook zou ik het fijn v inden om te z ien dat mensen uit 

Zuidoost met gelijke mindsets/interesses/doelen bij elkaar 

worden gebracht met behulp van lokale netwerkevents en 

elkaar daarin kunnen helpen en zo kansen creÎren of 

kenbaar maken. 

Amsterdam-Zuidoost is  een broedplaats van cREativitEit, 

ambitiE EN DROmEN, ik  zou het daarom zo geweldig v inden 

als  ik  z ie dat wij samen als  buurt het uiterste uit ons halen.

N
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Verplaatsen

Zoveel vakken nog leeg

Is dat waar het misgaat

dat we de leegste niet weten op te vullen

of is  dat mijn proberen 

dat ik  de leegste wil opvullen

dat als  er een stilte valt ik  het liefst wil z ingen

dat als  er k leur mist 

ik  het k leur wil geven

is  er een probleem

of is  dit wat moest gebeuren

is  dat mijn reden

is  dat mijn ademhaling

Ik hyperventileer

nooit meer want ik  ben er z it

vol keuzes , lie fde, dankbaarheid en ik denk

dus ik ben
A
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Mijn motor

Gegrond aan de aarde

moederaarde vast aan de vloer

niet waarderen en we staan niet

op de aarde maar op beton

koud hard

Ik wil terug naar modder, aarde

zand schelpen, zon lucht wind en zelfs  regen

het is  moeilijk  om je s lecht te voelen in de natuur

Ik wil met beide benen op de grond

zweven met mijn geest . Want als  ik  zweef

blauw neem ik anderen mee. Met beide benen

groen geeft mijn leven k leur. We vergeten geel

zon hoop. B lijdschap. K racht . Natuur. Een pad.

Touw verbind. Mezelf die ik  v ind. Mijn oude

ik die ik  verliet en mijn v is ioen 

dat ik  k ies . Afstand kent geen tijd en het niet

weten kent geen onzekerheid maar alleen verass ingen

en cadeautjes . A ls  wij niet weten wat komt

maar k iezen wat wij willen dan creëren wij

zelf onze aarde. Ben je niet gewoon je eigen

God



‘ ‘W ij z ijn 5 indiv iduen 
en we hopen op  

een domino effect .  
Door hier te 

beginnen hopen we 
meer te bere iken  
in de buurt , van  

woningen tot groen..‘ ‘

yARED

32
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ANTI SOcIALE  
STADSVERNIEuWING

      ls  jongeren in Zuidoost meer 

inspraak zouden hebben over de buurt , 

denk ik dat ze vooral in gesprek zullen 

gaan over de gentrification die 

plaatsvindt . Dit proces heeft zowel 

voordelen als  nadelen. Een groot nadeel 

dat jongeren ondervinden is  de 

stijgende woningprijzen. Hierdoor is  een 

tOEkOmst iN amstERDam-zuiDOOst 

voor bepaalde jongeren moeilijk  

realiseerbaar. Ik  denk daarom dat de 

jongeren hierover in gesprek zouden 

moeten gaan om te k ijken hoe ze niet uit 

de buurt worden weggedreven.

A
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fAINELLy

‘ ‘ Ik  v ind het belangrijk  
dat we een stem
 krijgen, onze 

generatie . Dat we 
gehoord worden. 

Ik  voel me hier thuis ’ ’.

38
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     m te beginnen z ijn het mijn herinneringen die ik  heb 

opgebouwd samen met vrienden en voooral familie .

Iedereen woonde op minder dan 5 minuten afstand van 

elkaar af.  Zelfs  toen ik verhuisde naar Assendelft wist ik  dat 

ik  altijd een thuis  had in Amsterdam-Zuidoost . Ik  kon altijd

overal terecht op het moment dat het bijvoorbeeld te laat 

voor mij was om nog een trein naar huis  te pakken. Het komt 

hierdoor ook regelmatig voor dat op het moment dat 

wanneer ik  tegen mensen zeg ik ga naar huis  dat er vaak 

wordt gevraagd welk huis?  B lijf je in DE buuRt of ga je 

echt naar huis  huis en als  ik  in de buurt bleef werd er ook 

vaak gevraagd waar in de buurt?  Ik had altijd familie waar 

ik  terecht kon/kan in amstERDam-zuiDOOst en dat geeft 

mij een enorm haRtvERwaRmEND gevoel. Los daarvan 

geeft Amsterdam-Zuidoost mij het gevoel van thuis  door 

de levensstijl en levenshouding van de inwoners . Iedereen 

doet lekker z ín ding en niemand bemoeit met elkaar, geen 

vervelende pottenkijkers en mensen die alles van je willen 

weten. Begrijp me niet verkeerd, in elke buurt zal je dit  soort 

mensen wel hebben dus ook in Amsterdam-Zuidoost maar 

over het algemeen valt het reuze mee in vergelijk ing met het 

dorp waar ik  nu woon. Hierom voel ik  mij thuis  in Zuidoost . 

ANTI SOcIALE  
STADS VERNIEuWING

O
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BIO’S

chARMAIN (21). Ik  ben geboren en getogen in Amsterdam-Zuidoost 

en ik studeer momenteel gezondheidswetenschappen aan de

Vrije Univers iteit . Ik  heb meegedaan aan Future Tellers , omdat ik  het 

belangrijk  v ind om meer inspraak te hebben over de buurt waar ik  in  

woon. Ik merk namelijk  dat er besluiten worden gemaakt over de wijk 

zonder de jongeren erbij te betrekken. Ik  v ind het essentieel dat iedereen 

in de buurt eigenaarschap ervaart en kan meepraten over besliss ingen 

en veranderingen. Ik  ben ervan overtuigd dat ik  met mijn deelname aan 

Future Tellers , mijn eigen stem kan laten horen 

over Amsterdam-Zuidoost .

DEShAuN (20). Ik  studeer Business Innovation en ben een groot 

autoliefhebber. Ik  ben geboren en getogen in 

Amsterdam-Zuidoost en wil graag bouwen aan de toekomst van 

onze geliefde buurt . Ik  v ind dat onze buurt zo veel potentie heeft en 

dat we niet moeten wachten tot dat iemand ons z iet . We hebben 

veel negatieve dingen over ons gekregen maar weten ook als  geen 

ander hoe mooi en uniek onze omgeving is . Onze kracht z it 

misschien wel in onze verschillen, want die z ijn er veel. Maar, we 

hebben ook veel gelijkenissen en moeten zeker samenspannen om 

te vechten voor onze toekomst. 
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fAINELLy  (22). Ik  ben geboren in Amsterdam-Zuidoost en woon 

momenteel in Assendelft . Ik  z ie mezelf als  een jonge 

creatieveling die het beste uit het leven wil halen en niks als  

onmogelijk  z iet . In mijn vrije  tijd hou ik mezelf graag bez ig met 

Fashion en Design en zal daar uiteindelijk  ook mijn 

beroep van maken.

chEyENNE (22) jaar en al mijn hele leven woonachtig in 

Reigersbos . Ik  werk als  werkstudent en studeer International 

Business Administration aan de VU.  In mijn dagelijks  leven kook 

ik vaak gerechten die ik  dan deel op Instagram en probeer ik  

actief te z ijn door vaak te wandelen/dansen. Ik  zet me graag in 

bij verbeteren van mijn omgeving en probeer altijd de mensen om 

mijn heen te inspireren, vaak combineer ik  dat met een 

beetje gezelligheid . Dat is  daarom ook voor mij een reden 

geweest om mee te doen met Future Tellers . De naam zegt het al, 

maar voor mij staat Future Tellers  voor inspirerende mensen die 

z ich inzetten voor de toekomst van hun omgeving.

yARED (20) geboren en getogen in reigerbos . Vakmanschap 

aanleren daar ben ik momenteel volop meebez ig. Voorheen 

was ik P iz zabakker. Mijn gedachten met anderen delen over 

verschillende grote thema’s  was iets  wat ik  altijd wou doen. 

Zuidoost is  zo mooi en onze buurt is  zo speciaal, toch z ijn er 

heel veel dingen die scheef z ijn. G raag werk ik aan deze 

scheve elementen, zodat z ij niet altijd de pret bederven. De 

mogelijkheid om veranderingen in je gedachten te z ien en 

vervolgens waar te maken in de wereld .
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EPILOOG

We werken

en geloven

in het werk wat wij doen

wij z ien 

waar wij z in in hebben

wij staan in onze v is ie

en zullen dat kenbaar maken

wij verbinden voorbij 

de impasse van angst

het verandert met ons

wij communiceren actie

met deze stap

Concretisering van de toekomst 
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MET DANK AAN

DE futuRE tELLERs 

Cheyenne, Charmain, Fainelly, Deshaun, Yared

buiLDiNG cONvERsatiON

Lotte van den Berg , Esther E ij, Yoka van Zuijlen

amstERDam musEum, cOLLEctING thE cIty 

Gonca Yalç iner, Femke Awater, Maren S iebert

DE kazERNE 

Maru Asmellash

EN sPEciaLE DaNk aaN 

Judith Tholen, Cheyenne Toney 

en Wouter Pocornie

Deze publicatie is  onderdeel van Collecting 

The C ity  in opdracht van Amsterdam Museum 

en kwam tot stand met steun van 

de Gemeente Amsterdam.
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cOLOfON

De Kazerne en TAAK

Amsterdam, 2021

tEkstREDactiE 

Jorgen Gario

bEELDREDactiE 

Faou Biera  

Fana Ritchers

ONtwERP 

Faou Biera 

Fana Ritchers

fOtOGRafiE 

Gwen van der Zwan

EiNDREDactiE

Joy-Ann S ibelo  

Theo Tegelaers

DRuk

Print en bind

OPLaGE 

500
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Als iedereen harten zou hebben

waar hun ogen nu z ijn

dan zou iedereen z ien

wat wij voelen
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