
Laatste dag op Kuna
door Clint

Het is alweer de laatste dag op het 
kun festival. De laatste workshops 
worden vandaag gegeven en bij de 
eettentjes worden ook de laatste hap-
jes klaar gemaakt en helaas is het niet 
zulk mooi weer, maar dat moet de 

pret niet bederven! Ik ben langs alle 
eettentjes geweest om te vragen: Wat 
vond je van het festival en hoe is het 
gegaan?
Aan Pietza: half nat maar wel gezellig.
Aan Thai food: Geweldig festival!

Aan Koteta: Superleuk!
Aan Il Rustico: leuk en 
het is minder druk als 
vorig jaar, jammer van 
het weer.
Aan Food Brothers: Heel 
goed en een mooi 
festival.
Aan Charles Churros: Ik 
vond het een leuk 
festival en elke dag was 
het druk.
Aan Australian Food: 
Het was supergezellig 
en heel druk.
Aan Woertink: Ik vind 

het festival heel leuk, het is altijd 
druk, maar jammer van de regen.
Aan de Flamingo Tropical bar: Het 
ging goed en ik vond het heel leuk 
lekker genoten.
Aan Kleurrijke keuken: Ik vind het 
een heel leuk festival en het ging 
goed. Jammer van de regen.
Aan Doerga Cultifood: Het ging heel 
goed en het is een leuk festival.
Aan de keuken van het ongewenste 
dier: Het was goed gegaan en ik vind 
het heel leuk.

Dit waren de reacties van de eettentjes 
als ik iedere tent op dit festival een 
vraag zou stellen ben ik morgen nog 
niet klaar daarom heb ik voor de 
eettentjes gekozen. En dan zit Kuna er 
alweer bijna op! 

Iedereen, tot volgend jaar!
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Van onze razende reporters

De NieuwsNeuzen zijn de razende reporters van Kuna. Tijdens het festival schrijven ze recensies, interviewen 

ze de bezoekers en de artiesten en maken ze illustraties bij het nieuws. 



Amber, 7 jaar
Vond het leukste van Kuna met 
Sem in de plassen springen. Beetje 
springen, stampen en lopen.

Sante, net 5 jaar, maar 
nog niet in groep 2.
Heeft op een neppodium gedanst. 
Dat vind ze altijd leuk.
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Reporter Gijs (7 jaar)
Geïnterviewde H.P. bezoeker
Wat vind je leuk op Kuna?
Ik vind het leuk om te rondlopen.
- Het bos.
- Mesje maken

Vraag aan een bezoeker
Wat vind je van Kuna?
Ik vind het leuk om te rondlopen. In 
het bos te zijn en om messen te 
maken.

Vraag aan iemand van kantoor
Wat vind je van Kuna? Ik vind het 
leuk omdat iedereen blij is en de 
ander vind het leuk van al die gezel-
ligheid.

Reporter Beer (9 jaar)
Geïnterviewde HP (bezoeker)
Welke plek vind je het leukst?
HP: Het bostheater. Omdat ik het een 
intieme plek vind.
Wat vind je leukst aan het festival?
HP: Omdat er leuke mensen zijn.
Welk workshop vond je het leukst?
HP: messenmaken. Heb het nog niet 
gemaakt maar wil het wel doen.

Dan hebben de broers elkaar 
nog geïnterviewd.
Beer: Welke wereld vind je het leukst?
Gijs: De eetweide
Beer: Hoe oud ben jij?
Gijs: 7 jaar
Beer: Hoe vaak ben jij al geweest op 
het Kunafestival?
Gijs: 5 jaar
Beer: Welk cijfer van 1 tot 10 geef je 
het Kunafestival?
Gijs: 9



Meneer met de 
hangpan (Ruth)
Hoelang heb je hem al?
Ruth: Deze heb ik 2 jaar.
Hoe heet het instrument?
Ruth: Hangpan
Wat vind je het leukst hier?
Ruth: Dat er zoveel voor kinderen 
te doen is.
Hoe vaak ben je hier geweest?
Ruth: dit is de eerste keer. En hij 
vond het superleuk! Leuke sfeer. 
Lekker vrij.
Welk stukje vind je het leukst?

Ruth: In het bos
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Zerice, 1,5 jaar
Ik ben twee keer 
met opzet in de 
modder gevallen! 

Met mijn nieuwe 
laarzen.

Het leukst vond hij 
pannenkoeken eten, haar moeder, 
tante Isa en de honden.

Quinty, 5 jaar
Was vrijdag verkleed als prinses. 
En toen ging ik fluiten op een 
blokfluit. Ook de hotdog was 
lekker. Mama moest in de rij.

Fleur

Joep
Vond het leuk om te spelen in de plassen 
in het bos. Meer dan water en modder 
heb je niet nodig, zegt zijn moeder.


