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Eenzame razende reporter doolt door Dordt 
DORDRECHT - De 

Drechtsteden zijn een 
heuse digitale kinderclub 
rijk, maar niemand weet 
het. Op www.drecht-
kids.nl kunnen kinderen 
verhalen lezen van een 
schrijfopa, knutsel-
ideeën opdoen in de 
knutselhoek, kleurplaten 
uitprinten en zich aan
melden als razende re
porter. 

Al bijna een jaar gele
den verscheen de site op 

het net, maar het aantal 
hits per dag blijft steken 
op tien. 

Begin vorig jaar be
sloot Stefan van den 
Hout zijn droom voor 
een kinderkrant op inter
net te verwezenlijken. 
Hij was er nog maar net 
mee begonnen, toen hij 
een soortgelijk initiatief 
van de stichting Drecht-
web ontdekte, dat paral
lel liep met dat van hem. 
Zijn kinderkrant kwam 
niet van de grond door 

problemen met het vin
den van een goede com
puter en geschikte pro
gramma's en het ontbre
ken van een stichting. 

Computer 
Annelies van Twist-

Schuuring van de stich
ting Drechtweb, beheer
der van digitale steden, 
had de programma's en 
de computer wel. Twist-
Schuuring en Van den 
Hout besloten te gaan 

samenwerken en maak
ten de huidige site. 

Hoewel de benodigde 
apparatuur nu wel aan
wezig is, gaat het ook de
ze site niet voor de wind. 
Voor de rubriek 'de ra
zende reporter' heeft in 
een jaar tijd nog maar 
één kind zich aange
meld. 

Op de site is het ver
haal te lezen van de ne
genjarige Kimboley die 
een dierenasiel en een 
ijsbaan in Dordrecht be

zocht. Kinderen krijgen 
als razende reporter de 
kans om met Van den 
Hout een dagje als ver
slaggever door te bren
gen. 

„Het is een soort Wil
lem Wever", legt Van 
den Hout uit. De makers 
van de site hebben ech
ter niet alleen een tekort 
aan razende reporters, 
ook vrijwilligers die de 
jonge verslaggevers wil
len begeleiden, zijn hard 
nodig. 


