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 Stichting De Zijderups organiseert in Almere jaarlijks een Floriadeproject. 

 Dat begon in 2014, met een project in Almere Literatuurwijk. Inmiddels heeft het 

 project ook plaatsgevonden in Almere Haven, Buiten, Stad Oost en dit jaar in 

 Almere Poort. 

 Het project heet het Floriade Poster Project, met dit jaar een variatie:

 geen posters maar ansichtkaarten. 

 Ik heb poëzielessen gegeven op drie verschillende gegeven in Almere Poort.

 Het onderwerp was steeds Natuur/Stad, met drie verschillende themalessen.

 De leerlingen schreven gedichten en maakten daar later ook een tekening bij. 

 De tekeningen zijn allemaal mooi vormgegeven (met de tekst opgemaakt in de 

 tekening) en die zijn afgedrukt en in school opgehangen.

 Er zijn 6 tekeningen uitgekozen, en daarvan worden ansichtkaarten gemaakt.

 Alle leerlingen van de drie scholen krijgen een pakket ansichtkaarten.

 Er zijn dit jaar ook weer kunstenaars die zich hebben laten inspireren door een van 

 de gedichten. Ook van die werken zijn ansichtkaarten gemaakt. 

 De kunstenaars zijn: Alice Bunt, Lenny Schröder en Alina Alieva.

 



 

 Bij de vorige edities werden er posters gemaakt. Ieder jaar waren er 20 

 kunstenaars - voornamelijk uit Almere - die zich lieten inspireren door een 

 van de gedichten. Inmiddels hebben de meeste Almeerse kunstenaars een keer  

  een ontwerp gemaakt en ook veel van de KVF kunstenaars.

 Dit Floriade project is daarom niet alleen een manier om Almeerse kinderen

 voor te bereiden op en mee te laten met de Floriade die in 2022 wordt gehouden,

 maar ook een etalage en verzamelplaats voor kunstenaars.

 

	 Het	project	wordt	financieel	ondersteund	door	het	Growing	Green	Cities	Budget,

 en ieder jaar dus vanuit een ander stadsdeel. 

 

 In deze CUNST PS een selectie van de werken die in Poort gemaakt zijn. 

 Dit jaar hebben we een aantal tekeningen/gedichten ook in het groot uitgevoerd. 

 Op 170 x 230 cm. Ze hangen op hekken in Almere Poort. 

 Sommige posters van vorige jaren zijn ook in groot formaat gedrukt en die 

 worden gebruikt bij de Floriadedagen. 

 

 Ik wens u veel kijk- en leesplezier. 

 Hein Walter



























































De Supi-Boom

Ik vind een zaadje,

zo mooi en klein

maar ook bijzonder,

want hij geeft licht.

De boom is gegroeid,

er groeien supi’s aan.

Vorm van een banaan

en is rood, blauw en geel.

De rode kleur word je boos,

van blauw verdrietig

en van geel blij.

Ik noem hem de Supi-boom.

Ontwerp: Alina Alieva



Ontwerp: Alice Bunt



Bloemenzomer

De zomer komt eraan.

Een blauw met witte bloem

laat je vliegen en helpt je

door moeilijke tijden heen.

Volg je hart en 

je voeten zullen volgen.

Ontwerp:Lenny Schröder



Groen Blij
 Ik leg het zaadje in mijn tuin onder de zon.

Ik geef hem iedere dag water om te groeien.

Na een jaar is ie lang gegroeid.

Uit de boom zijn appels gegroeid.

Het ziet er vrolijk uit.

Ik neem een hap.

Ik voel me vrolijk, blij en gelukkig.

Mijn boom ziet er groen en blij uit.

Groen blij 
Eliza Hristova
De Zeeraket, bovenbouw, Almere Poort

Het Floriade Ansichtkaarten Project - Almere Poort 2018 
is een project van Stichting De Zijderups in samenwerking 
met de gemeente Almere. Het werd georganiseerd ter 
gelegenheid van de Floriade 2022. www.dezijderups.nl

Bijna Vaiana 
Kenzi Pierau, Trophy 
Columbusschool groep 7B, Almere Poort

Het Floriade Ansichtkaarten Project - Almere Poort 2018 
is een project van Stichting De Zijderups in samenwerking 
met de gemeente Almere. Het werd georganiseerd ter 
gelegenheid van de Floriade 2022. www.dezijderups.nl

De blauwe bloem
Ik liep door de stad
en ik zag een blauwe bloem.
Ik had die bloem nog nooit gezien.
Het was zo’n mooie bloem.
Ik rook eraan en toen
kon ik ineens zoooo
goed turnen dat ik mee kon doen
aan de Olympische Spelen.

Buiten was er niets veranderd,

 behalve dan de wereld.

  Het leek op een tropisch oerwoud,

   bijna Vaiana. Ik zag mango’s, ananassen, 

    bananen, aardbeien. Ineens 

     veranderde alles, ik was Miss Vaiana.

De blauwe bloem 
Nancy - De Duinvlinder - bovenbouw

Het Floriade Ansichtkaarten Project - Almere Poort 2018 
is een project van Stichting De Zijderups in samenwerking 
met de gemeente Almere. Het werd georganiseerd ter 
gelegenheid van de Floriade 2022. www.dezijderups.nl


