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TRANS 
TAAL 
KINDEREN 
door Ay Mey Lie

HET BEGON OP STRAAT
Zoals met nagenoeg alle projecten van Moving 
Arts Project ontstond TransTaalKinderen in het hart 
van de wijk. Om precies te zijn op een plein in de 
Amsterdamse Transvaalbuurt in 2012, waar we een 
serie straattheatervoorstellingen hadden gemaakt 
samen met buurtbewoners van alle leeftijden. 
In de gesprekken met kinderen uit de wijk viel 
op hoe taalvaardig een aantal van hen was. Die 
woordenschat! Retorisch waren ze ijzersterk en ze 
kwamen zo zelfverzekerd, niet alleen ‘streetwise’ 
maar ook zo levenswijs voor hun leeftijd over. Wat 
hadden ze gemeen? Ze vertaalden voor hun ouders. 
Dat vonden ze overigens doodgewoon. Onze 
fascinatie was geboren.

Hoe is het om voor je ouders te vertalen? Wat zijn 
hun ervaringen, wat maken zij mee? Wat gebeurt er 
in die gezinnen en die werelden die zij verbinden? 
Hoe werkt dat? En hoe komt het dat hun rol zo 
geruisloos en onzichtbaar is, terwijl hun takenpakket 
soms zo groot en ingrijpend kan zijn? Waarom wordt 
meestal benadrukt wat zij niet kunnen?

We lazen erover, spraken volwassenen die hadden 
vertaald als kind. Die bleken dat in eerste instantie 
ook al zo doodgewoon te vinden. Leerkrachten 
vertelden ons over de taalachterstand van kinderen 
die vertaalden voor hun ouders. We ontmoetten 
zorgprofessionals die zich zorgen maakten over 
het welzijn van kinderen en de kwaliteit van de 
zorgverlening in huishoudens waar een kind de 
telefoon opneemt of vertaalt in de spreekkamer. 
Taalwetenschappers, specialisten in meertaligheid, 
lichtten het dominante beeld rondom kinderen 
als deze toe. Dat beeld was overwegend negatief 
(“meertalige kinderen hebben een taalachterstand”) 
en gepolitiseerd (“kinderen en ouders moeten 
Nederlands leren en zo min mogelijk de thuistaal 
spreken voor een geslaagde integratie”). Ze legden 
uit hoe deze beeldvorming haaks staat op allerlei 
taal- en neurologisch onderzoek. Meertaligheid 
is in vele opzichten gunstig, leerden we van hen. 

Niet alleen voor de taalontwikkeling, maar ook 
allerlei cognitieve eigenschappen zoals empathie 
en verantwoordelijkheidsgevoel. Je schijnt er zelfs 
minder snel Alzheimer van te krijgen. Maar hoewel 
meertaligheid wereldwijd de norm is en een alledaags 
gegeven, stuitten ideeën over meertaligheid en de 
perceptie van deze ‘vertaalkinderen’ in het bijzonder 
in de Nederlandse praktijk op verzet, onder 
andere gevoed door ideeën over de multiculturele 
samenleving.

Dat merkten we. In terloopse gesprekken over 
onze nieuwe fascinatie en in contact met fondsen. 
In reactie op aanvragen voor financiële steun voor 
dit project gaven enkele fondsen een uitgesproken 
afwijzend en moreel oordeel. Hoe durfden ouders 
dit van hun kinderen te vragen?  “Eerlijk gezegd vind 
ik het niet kloppen, dat zoveel mensen die al lang in 
Nederland zijn, hun kinderen nodig hebben om te 
communiceren.” En dan durfden wij zulke praktijken 
ook nog toe te juichen in een kunstproject? 
Het stormde even in onze mailbox. We hadden 
kennelijk een netelig onderwerp te pakken. Een 
taboe? Misschien ook dankzij de weerstand die 
‘TransTaalKinderen’ toen opriep, beseften we dat 
deze kinderen en de dynamiek waarin zij handelen 
juist aandacht verdienen. Het perspectief van de 
kindvertaler bleef namelijk in alle rumoer over 
meertaligheid, integratie en onze ideeën over kind-
zijn onbelicht.

VERTALEN, VERKLEDEN EN VERBEELDEN
We spraken in totaal 31 kindvertalers uit allerlei 
contexten. De jongste is 7, de oudste is in de zestig. 
De een is kind van migranten, de ander van ouders 
die doof zijn of laaggeletterd. Sommige migreerden 
in de jaren zeventig naar Nederland, anderen streken 
drie jaar geleden uit Syrië neer en woonden in een 
tijdelijke opvanglocatie. Wie we ook spraken, in 
alle interviews stond het scheppen van vertrouwen 
voorop. We gingen bij ze thuis langs, maakten 
kennis met het hele gezin. Vanuit dat vertrouwen 
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verhoudt. Wat we als samenleving normaal vinden, 
wat we accepteren, kon in schril contrast staan 
met wat voor deze kindvertalers vanzelfsprekend 
was, en vice versa. Doordat vertaalkinderen door 
grensgebieden bewegen, wat Halleh Ghorashi 
treffend ‘in-betweenness’ noemde, verbinden ze 
werelden en vinden ze hun weg in verschillende 
contexten. Maar ook laten ze dankzij hun unieke 
positie zien wat de norm is en wat daarbuiten valt, 
in uiterste gevallen het taboe.

ZICHTBAARHEID
Een drijfveer achter TransTaalKinderen was de 
kindvertaler zichtbaar maken. Want ze doen het 
zo ‘doodgewoon’ even tussendoor, maar hun 
rol is cruciaal en complex. We wilden hun laten 
zien als verbinder van wie nu eens het vermogen 
wordt getoond in plaats van hun vermeende 
tekortkomingen, met alle ruimte voor de dilemma’s 
en soms pijnlijke contradicties.

Wat zichtbaarheid betreft, die overtrof onze stoutste 
verwachtingen. Een item in het Jeugdjournaal, twee 
keer een dubbel-interview met deelnemers aan 
TransTaalKinderen op Radio 1, een flink artikel in het 
Parool, zomeruitgaanstip in het NRC en een eervolle 
vermelding van Onze Taal. We lazen en hoorden hoe 
‘transtaalkinderen’ als op zichzelf staand begrip werd 
gebruikt. We zijn er een beetje beduusd van. Wat 
een contrast met de weerstand uit de beginfase. 

Het geeft voor ons aan hoe het publieke debat 
over meertaligheid in het algemeen is veranderd. 
Van een problematisch en gevoelig onderwerp 
waar men zich liever niet aan waagde, staat 
meertaligheid inmiddels op de maatschappelijke 
agenda, waar allerlei individuen en organisaties zich 
met kunde, hart en ziel voor inzetten. De groeiende 
kennis en aandacht voor meertaligheid geeft 
ruimte voor onderbelichte verhalen zoals die van 
vertaalkinderen.

zochten we naar hun verhalen. Waarover praten zij 
graag, wat willen zij over vertalen vertellen? Wat zijn 
hun vragen en ontdekkingen?

Met de jongere kinderen benaderden we het thema 
via hun fantasiewereld. We deden een verkleedspel: 
hoe zie jij eruit als je vertaalt? Daarna maakten 
de kinderen van zichzelf en elkaar fotoportretten 
‘verkleed als vertaler’. Ze schreven en tekenden 
sprookjes waarin een vertaler de hoofdrol speelt. 
Op basis daarvan ensceneerden en fotografeerden 
we met de kinderen hun beeldverhalen. 

Met de wat oudere kinderen hielden we interviews 
over het vertalen. Zij tekenden de werelden die 
zij verbinden en brachten hun rol als vertaler met 
fotografie in beeld. Alle werken gemaakt door 
vertaalkinderen waren te zien in de binnenexpositie 
van TransTaalKinderen.

In onze studio in culturele wijkonderneming 
Tugela85 deden de kinderen workshops fotografie. 
Ook bezochten we met hen fotografiemuseum 
FOAM en het Amsterdams Grafisch Atelier AGA 
Lab. Zo gaven we ze ‘tools’ om hun eigen wereld te 
verbeelden. 

Bij alle deelnemers – kinderen en hun gezinnen – 
sloten we de interviews bij hen thuis af met een 
foto in de deuropening. We stelden de vraag wat 
er gebeurt als de deurbel gaat. Wie doet open? 
Wie staat waar? Wat doe jij? Het resultaat zijn de 16 
deurportretten van kinderen en gezinsleden op de 
drempel tussen de werelden binnen en buiten.

AMBIGUÏTEIT
Als iets de verhalen bindt, is het de meerstemmigheid. 
Dat rijke palet is ook te zien in de deurportretten. 
Eén toont een deur op een kier: de kindvertaler 
wilde niet in beeld. In een ander portret kijkt Samir 
de lens in, een glimlach op zijn gezicht, zijn broertje 
vouwt zich om de deurpost heen, lacht breed. ‘Kom 
maar binnen,’ lijkt hij te gebaren. Of het portret 
van Janeth. Breed staat ze in de deuropening, 

handen in de zakken, een onverstoorbaar gezicht. 
Zij tolkte voor haar moeder in het ziekenhuis toen 
haar broertje ernstig ziek was. ‘Ik deed het gewoon. 
Het was mijn bijdrage aan het gezin,’ zei ze in het 
interview.

Die veelzijdigheid zagen we ook in de verschillende 
rollen van vertalende kinderen in het gezin. Deze 
kinderen bewegen immers in diverse grensgebieden. 
Tussen generaties, familieverhoudingen, tussen 
de intieme wereld thuis en de officiële van 
instituties. Ze zijn vertalers van talen en culturen, 
maar ook bruggenbouwers, bemiddelaars, soms 
mantelzorgers. De ene keer zijn ze als vertaler de 
drijvende kracht. De andere keer gaat het vertalen 
ten koste van henzelf. 

In de interviews met inmiddels volwassen 
‘kindvertalers’ kwam die verscheidenheid aan 
rollen en ervaringen duidelijk naar voren. We 
hoorden verhalen over trots en plezier. Over pijn 
en loyaliteitsdilemma’s. Over verantwoordelijkheid 
en dankbaarheid. Over macht hebben als ‘orakel’. 
Over dingen die je bij nader inzien liever niet had 
meegemaakt. Over niet gezien worden. Iemand 
vertelde hoe ze bemiddelde tussen haar ouders en 
de hulpverlening. Niemand vroeg hoe het met haar 
ging. 

Uit die verhalen destilleerden we 16 citaten, die we 
op de achterzijde van de deurportretten afdrukten. 
Elk verhaal heeft immers minstens twee, zo niet 
meer, kanten. Of zoals Farnosh Forozesh, die vanaf 
haar 13e vertaalde vanuit het Zweeds naar het 
Perzisch en vice versa, zei in de slotbijeenkomst: ‘Ik 
was trots, voelde me stoer, “kijk mij!” Maar achteraf 
denk ik wel over sommige situaties: hier had ik beter 
niet moeten zijn. Je blik op je ouders verandert, en 
dat wil je niet. Ik vond het én soms zwaar, maar ook 
stoer en fijn.’ Al die tegenstrijdigheden, ze horen 
erbij, zo leerden we.

Een rode draad in de gesprekken, en de TransTaalFora 
later, was ‘de norm’ en hoe je als vertaalkind je daartoe 
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Het moge duidelijk zijn, maar toch: het kunstproject 
TransTaalKinderen is geen bewieroking van kinderen 
die vertalen voor hun ouders. Evenmin beoogden we 
met pasklare antwoorden te komen. Wel hoopten 
we de ambiguïteit en meerstemmigheid te laten 
zien, en de vinger te leggen op plekken ‘waar het 
schuurt’ om met elkaar te werken aan verbetering, 
zichtbaarheid en erkenning. Daarbij wilden we 
onszelf ook niet sparen. In het gehele traject werden 
we ons steeds weer bewust van onze eigen blinde 
vlekken. Met het TransTaalForum XL hoopten we 
met elkaar, juist met al die verschillende bezoekers, 
die plekken waar we neigen overheen te kijken, in 
zicht te krijgen.

We dachten dat het TransTaalForum XL een 
slotbijeenkomst was, maar het pakte uit 
als een inspirerend slot-akkoord. Prachtige 
interventies en ideeën kwamen naar voren. Van 
de meertaligheidsaanpak op scholen van Karijn 
Helsloot tot ‘het wetje van TransTaalKinderen’ 
(naar het wetje van Van Houten) dat tolken weer 
beschikbaar zou kunnen maken zodat kinderen niet 
in ongewenste situaties hoeven te tolken voor hun 
ouders. Dankzij alle bevlogen gesprekken in het 
hele traject van al die mensen uit al die contexten, 
en de enthousiaste en constructieve sfeer tijdens 
het TransTaalForum, borrelen de ideeën over een 
vervolg. Dit smaakt naar meer.

Deurportret

Maya, Rana & Thiema
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Maakproces met TransTaalKinderen
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Drongo Talenfestival, Nijmegen
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Opening in de TolhuisTuin
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TransTaalForum, OBA van der Pek
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TransTaalForum XL, (centrale) OBA oosterdok
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TRANS 
TAAL 
FORUM XL
door Ingrid Glorie

Deze tekst verscheen oorspronkelijk op  
23 nov 2018 op voertaal.nu

een jochie. En: “Dat vertalen ging ook over mij, maar 
ik kon over mezelf niet liegen”, zegt een ander.

De ambivalente positie van TransTaalKinderen werd 
aan het begin van de middag mooi verwoord door de 
Zweeds-Nederlandse theatermaker Gita Hacham. 
Haar TransTaalKind voelt zich een koorddanser, 
jonglerend met tien ballen in de lucht en een 
brandende fakkel in zijn mond. “Aan de klink van de 
voordeur hangt een wereldbol. En daarnaast sta ik.”

Na het welkomstwoord door een medewerker van 
de bibliotheek wordt het publiek, dat bestaat uit 
een bonte verzameling ervaringsdeskundigen, 
taalprofessionals, onderwijzers, maatschappelijk 
werkers, professionals uit de zorg, kunstenaars, 
wetenschappers en buurtbewoners, uitgenodigd 
om aan de hand van drie stellingen met elkaar in 
gesprek te gaan. Uit de gedachtewisseling die 
dan ontstaat, blijkt eens te meer het belang van 
moedertaalonderwijs voor de ontwikkeling van een 
kind.

“Haal het stoplicht weg!”

De eerste expert die deze middag een presentatie 
houdt, is taalkundige Karijn Helsloot. Zij pleit ervoor 
op school, in de klas, meer ruimte te maken voor 
de huistaal van meertalige leerlingen. Idealiter 
spreekt elk kind in Europa ten minste drie talen: de 
moedertaal (dat kan ook een dialect zijn), de landstaal 
en een internationale lingua franca (in de praktijk: 
Engels). “Haal het stoplicht weg”, zegt Helsloot, 
“laat die talen maar stromen.” Er moet alleen op 
gelet worden dat een kind niet in verwarring raakt 
en de talen niet door elkaar gaat halen. De juf of de 
meester kan dat best aan, denkt Helsloot. En als de 
leraar hulp nodig heeft, kan er een beroep worden 
gedaan op ouders, buurtbewoners of, eenvoudig, 
het internet.

Op een vraag uit de zaal of het toestaan van meerdere 
talen op het schoolplein er niet voor zal zorgen dat 
de kinderen groepjes gaan vormen volgens huistaal, 

Als kind tolken voor je ouders, omdat zij de taal niet 
verstaan. Dat is best iets om trots op te zijn. Maar 
soms gaat het over onderwerpen waar je eigenlijk 
nog te jong voor bent.

Op donderdag 21 november vond in de OBA, 
het hoofdgebouw van de openbare bibliotheken 
in Amsterdam, een bijeenkomst plaats rond 
zogenaamde “TransTaalKinderen”. Het was 
de slotmanifestatie van een project van 
kunstenaarscollectief Moving Arts Project (MAP).

Maandenlang trokken Diane Elshout, Janine 
Toussaint en Noud Verhave door de stad om 
onderzoek te doen naar en aandacht te vragen voor 
het lot van kinderen die voor hun ouders vertalen. 
“TransTaalKinderen” noemt het drietal deze jonge 
helden, met een knipoog naar de Amsterdamse 
Transvaalbuurt waar MAP zijn thuisbasis heeft.

Aanvankelijk dachten de leden van MAP dat alleen 
kinderen met een migratieachtergrond wel eens 
voor hun ouders moesten tolken. Maar ze leerden 
al snel dat ook horende kinderen van dove ouders 
soms zo’n bemiddelende rol spelen, net als kinderen 
van laaggeletterde ouders. En hoewel vertalen voor 
je ouders een zware verantwoordelijkheid voor een 
kind kan zijn, bleken er ook positieve kanten aan 
te zitten. De TransTaalKinderen die de kunstenaars 
van MAP overal in de stad tegenkwamen, bleken 
vaak nieuwsgieriger en meer empathisch dan hun 
leeftijdsgenootjes. Je kunt er dus ook talenten door 
ontwikkelen waar je later in je leven nog veel aan 
kunt hebben.

“Het was mijn eigen keuze, of toch niet…”

Langs de kade die van het Amsterdamse Centraal 
Station naar de OBA leidt, heeft MAP borden 
neergezet met foto’s van kinderen: in een 
deuropening of op een balkon, als portier tussen 
het gezin binnen en de wereld daarbuiten. Op 
de achterkant staan citaten. “Het was mijn eigen 
keuze, of toch niet direct, misschien indirect”, zegt 
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Corrie is doof. Als kind was zij echter horend en 
moest zij tolken voor haar ouders, die allebei doof 
en laagopgeleid waren. Zij herkent zich in de positie 
van TransTaalKinderen die afkomstig zijn uit andere 
culturen.

Farnosh komt uit Iran. Toen ze 13 was, is ze met 
haar familie via Turkije naar Zweden gevlucht. Als 
jongvolwassene verhuisde zij naar Nederland. 
Overal waar ze kwam tijdens haar vlucht, moest 
zij tolken voor haar ouders. Daarbij droeg ze 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
het gezin. De mensensmokkelaars hadden haar 
ingeprent dat ze niet tegen de autoriteiten van 
het nieuwe land mocht zeggen waar ze vandaan 
kwamen. Blijven of teruggestuurd worden hing dus 
af van haar zwijgen.

Mustapha is het levende bewijs dat een jeugd als 
TransTaalKind ook positief kan uitpakken. Hij is in zijn 
volwassen leven gerechtstolk geworden. Toch heeft 
hij ook de negatieve effecten gezien, bijvoorbeeld 
bij een jongetje dat tijdens een doktersbezoek aan 
zijn moeder moest vertellen dat ze borstkanker 
had. Het afschaffen van de tolkvergoedingen vindt 
hij dan ook zeer onverstandig. “Ouders worden 
opnieuw afhankelijk van kind-vertalers. En we 
weten inmiddels wat voor psychische schade deze 
kinderen daaraan kunnen overhouden!”

Corrie weet wat Mustapha bedoelt. “Je zit tussen 
je ouders en de autoriteiten in”, zegt ze. Zij moest 
ook wel eens slecht nieuws overbrengen. “En ik 
wist hoe driftig mijn vader kon zijn…” In haar huidige 
baan als opvoedkundige benadrukt ze daarom 
altijd het belang van gebarentolken voor doven. 
Helaas hebben ouders soms meer vertrouwen in 
hun eigen kind, of willen ze niet dat wat er gezegd 
wordt, bij vreemden belandt. Maar ze hoeven zich 
geen zorgen te maken, zegt Corrie; tolken hebben 
een beroepscode die hen verplicht zorgvuldig 
met vertrouwelijke informatie om te gaan. En een 
hulpverlener denkt misschien dat één keertje 

antwoordt Helsloot dat het tegendeel waar is. Als 
de leraar alle talen positieve aandacht geeft (“Hoe 
heet dat in jouw taal? En in die van jou?”), raken 
kinderen nieuwsgierig naar elkaar en leren ze beter 
naar elkaar luisteren.

De tweede deskundige is pedagoog Hans 
Bellaart. Hij geeft een overzicht van verschillende 
opvoedingsdoelen en van cultuurverschillen in de 
opvoeding bij diverse in Nederland voorkomende 
cultuurgroepen. De culturele achtergrond van een 
kind dat voor zijn ouders tolkt, kan soms leiden tot 
misverstanden (bijvoorbeeld als een kind vanuit zijn 
cultuur geleerd heeft altijd met een “beleefdheids-
ja” te antwoorden) of extra druk op een kind 
leggen (bijvoorbeeld als in een cultuur conformiteit 
zwaarder weegt dan autonomie).

“Er is in de Nederlandse samenleving veel ruimte 
voor culturele verschillen”, zegt iemand uit de zaal 
tijdens de nabespreking van Bellaarts presentatie. 
“Dat is een reden voor dankbaarheid.”

Maar er is ook kritiek. De Nederlandse overheid 
heeft namelijk in 2012 de tolkenvergoeding voor 
zorgverleners (denk aan verloskundigen, tandartsen 
en artsen in de geestelijke gezondheidszorg) 
grotendeels afgeschaft. Alleen huisartsen van 
statushouders kunnen nog een beperkte tijd 
aanspraak maken op zo’n vergoeding. Dat betekent 
dat anderstalige ouders steeds vaker een beroep 
op hun kind moeten doen om te tolken. Nog 
afgezien van de vraag of zo’n kind alles begrijpt 
en goed kan overdragen, legt het een geweldige 
verantwoordelijkheid op de schouders van het kind.

 “Voor zo’n kind is het honderd keer één keer!”

Positieve én negatieve kanten van tolken voor je 
ouders komen aan bod wanneer vervolgens drie 
ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten 
worden: volwassenen die in hun jeugd voor hun 
ouders hebben moeten vertalen.
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bijspringen niet uitmaakt, “maar voor zo’n kind is 
het honderd keer één keer!”

“Hoe kunnen we dat toelaten?”

De laatste spreker van de middag is professor Halleh 
Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Als antropoloog is Ghorashi altijd geïnteresseerd 
in de positie van “in-betweenness”, mensen die 
tussen twee posities in verkeren. Dat wordt, aldus 
Ghorashi, vaak als iets negatiefs voorgesteld: 
tussen wal en schip, in een niemandsland, je doet 
het nooit goed.

Maar je kunt die positie van “in-betweenness” 
ook positief interpreteren. En dat geldt zeker voor 
de positie van TransTaalKinderen, die in staat zijn 
werelden met elkaar te verbinden.

Volgens Ghorashi hebben TransTaalKinderen 
vaardigheden ontwikkeld die in deze tijd van 
superdiversiteit heel waardevol zijn: empathie, 
flexibiliteit en het vermogen om je in verschillende 
werelden staande te houden.

In deze tijd is eenvormigheid een gebrek, zegt 
Ghorashi; het plaatst je op achterstand. Om in 
meerdere werelden te kunnen bewegen, is een 
kundigheid. TransTaalKinderen zijn “context-alert”, 
wat essentieel is voor vernieuwing. “Zij hebben de 
competentie meer te zien en meer te zijn.”

Tegelijkertijd vindt ook Ghorashi dat we niet uit 
het oog mogen verliezen wat deze kinderen nodig 
hebben om gelukkig te zijn. Dat kinderen moeten 
tolken in situaties waar ze nog te jong voor zijn, 
is iets wat gewoon niet kan. “Hoe kunnen we dat 
in onze samenleving toelaten?” vat Ghorashi de 
bezorgdheid en de verontwaardiging van iedereen 
in de zaal samen. “We zijn een rijk land. Voor 
professionele tolken móet geld zijn!”

Met die oproep komt er een einde aan een 
inspirerende middag, die tevens de afsluiting was 

van het TransTaalKinderen-project van het Moving 
Arts Project. Initiatiefnemers Diane Elshout, Janine 
Toussaint en Noud Verhave hebben de afgelopen 
maanden echter genoeg ideeën opgedaan voor een 
vervolg, “in Amsterdam, in het land en in de wereld”.

Door het donker lopen we van de bibliotheek via 
de kade terug naar het station. Daarbij passeren 
we opnieuw de borden met foto’s van kinderen – 
stoer, maar kwetsbaar – in de deuropening tussen 
de wereld en thuis. “Ik was een klein bruggetje”, zegt 
een van hen. De ambiguïteit van die woorden blijft 
nog lang naklinken.

Deurportretten

Valentina & Maxi 
Shiva & Bennie



PARTNERS
TransTaalKinderen is mogelijk gemaakt dankzij: 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 
Cultuurparticipatie, VSB Fonds, AMVJ – fonds, Prins 
Bernard Cultuur Fonds, Stadsdeel Amsterdam 
Oost, Stadsdeel Amsterdam Noord, Stadsdeel 
Amsterdam Centrum, Herman Divendal Award, 
Leeuwenstein Stichting, Volkshotel, Openbare 
Bibliotheek Amsterdam, Tolk-en Vertaalcentrum 
Nederland (TVCN), AGA Lab, De Taalstudio, 
PontMeyer, FOAM, Stichting Tolhuistuin, 
Noorderparkfestival, Roots Festival, Pakhuis de 
Zwijger, We make the city, BOOST.

VANUIT HET HART VAN DE WIJK
Diane Elshout, Janine Toussaint en Noud Verhave 
vormen samen Moving Arts Project. Met de 
stad als bron van inspiratie én podium maken 
zij community arts vanuit het hart van de wijk. 
MAP wil letterlijk en figuurlijk mensen bewegen. 
De projecten van MAP zijn urgent, herkenbaar, 
op straat en vieren de veelzijdigheid van de 
stad. Eerder realiseerde MAP community art 
projecten zoals WAAG, ontKIEM West, HEIM 
Romeo|Julia en de Schalkburgerramen op locaties 
variërend van een braakliggend landje tot aan de 
Stadsschouwburg Amsterdam en Frascati Theater. 
MAP maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 
2017-2020.

COLOFON

DANK
MAP dankt de volgende mensen voor hun 
medewerking aan TransTaalKinderen: Corrie, 
Clive, Hicham, Jamal, Habiba, Souad, Farnoosh, 
Gerdinand, Nanette, Mustapha, Wendy, Janet, 
Rifaat, Rehab, Khozama, Agyad, Sabrina, Samir, 
Adil, Ayaan, Abdikarim, Anouar, Ibrahim, Ismahan, 
Valentina, Shiva, Denny, Adam, Rashed, Nadine, 
Rana, Maya, Thiema, Adnan, Suna, Amal, Yasir, 
Nagla, Sally, Arash, Arshak, Rabia, Peyman, Mieke, 
Alborz, Igor, Ali Kilic, Sven, Babette, Esmeralda.

Dank aan Halleh Ghorashi, Karijn Helsloot, Hans 
Bellaart en Redouane Amin voor hun bijdragen aan 
het TransTaalForum XL en dank Ingrid Glorie voor 
haar artikel over TransTaalForum XL.

TEAM

Artistieke Team
Janine Toussaint, Noud Verhave en Diane Elshout

Zakelijke Leiding
Kristien van den Oever

PR en Communicatie 
Ay Mey Lie

Advies
Redouane Amine en Nagla Elsayed

Stagiairs
Colin van Drie, Bo Bogaert en Babatte Kalker

In opdracht van MAP schreef Gita Hacham de tekst 
“De Koorddanser”, die zij tijdens de TransTaalFora 
voordroeg.
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Deurportretten

Anour, Abdi Karim & Hawa 
Samir & Mohammed 
Abdi Karim
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TRANSTAALKINDEREN  
IN DE MEDIA
TransTaalKinderen verscheen in verschillende 
media.

• Radio Noord-Holland,  
Spitstijd  
5 sept 2018  
https://www.nhnieuws.nl/nhspitstijd  

• NOS Jeugdjournaal,  
11 september 2018  
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2249975-nieuwe-
tentoonstelling-met-kinderen-die-vertalen-voor-
hun-ouders.html    

• NPO Radio 1  
Met het Oog op Morgen  
11 sep 2018 
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-
morgen/onderwerpen/471300-kinderen-die-als-
vertaler-optreden-voor-hun-ouders    

• NOS  
website  
11 sep 2018  
https://nos.nl/artikel/2249980-valentina-
vertaalde-eigen-rapportbespreking-voor-
spaanstalige-moeder.html 

• NOS  
Nieuws & Co  
20 nov 2018  
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/
onderwerpen/480814-trans-taal-kinderen-van-
moving-arts-project?fbclid=IwAR05gkwyJrIzHoO
Mfw-L5UzIdOHTMqkWhu_2sg8BEjBEZKcxJWPix
HtHWI4

• Parool 
22 nov 2018 
TransTaalKinderen interviews door Pim 
Westenberg  
https://s.parool.nl/s-a4608052/
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Deurportretten

Hicham & Sabrina  
Rifaat & Rehab 
Souad



Deurportretten

Alborz 
Wendy
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www.movingartsproject.nl


