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Madurodam is meer dan een themapark waarin de grote verhalen van
Nederland worden verteld waar we met elkaar trots op mogen zijn. Madurodam is ook een
oorlogsmonument ter nagedachtenis aan oorlogs- en verzetsheld George Maduro. Wat nog
maar weinig mensen weten, is dat Madurodam opgericht is om geld te genereren voor het
goede doel. Dit geld is tussen 1952 tot 1964 besteedt aan het Studenten Sanatorium in Laren.

Voorwoord

Tegenwoordig wordt het geld besteedt aan projecten en activiteiten die kinderen inspireren
een goed mens te zijn, te luisteren naar de ander en iets te doen voor de ander om zo de
samenleving samen een beetje mooier te maken. ‘Empathie in actie’ noemen we dat. Sinds de
oprichting in 1952 heeft Madurodam via het Madurodam Kinderfonds ruim 37 miljoen euro
aan goede doelen voor kinderen besteedt.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 10 scholieren van 10 verschillende
middelbare scholen uit Den Haag en omgeving. Hun bestuursjaar duurt 1 schooljaar. In dit
bestuursjaar voeren de collegeleden een persoonlijke challenge uit. Een activiteit waarbij je
iets doet voor de ander. Daarnaast heeft het college een adviserende rol bij het Madurodam
Kinderfonds met betrekking tot de besteding van giften aan derden. Ook vertegenwoordigt
het college Madurodam bij de door Madurodam zelf ontwikkelde activiteiten zoals de
Nationale Kinderherdenking, Madurodam Marathon en het Madurodam Vonk-diner.

In ons bestuursjaar 2020 - 2021 heeft corona en de daarmee geldende maatregelen een hele
grote rol gespeeld. Er is van iedereen veel gevraagd, ook van ons. Veel activiteiten zijn óf niet
doorgegaan óf in een aangepaste vorm. Zoals de Madurodam Marathon die uiteindelijk een
thuisloop Madurodam Marathon werd en het bezoek aan Dachau dat uiteindelijk vanwege
corona ook niet heeft plaatsgevonden. Gelukkig is besloten dat áls het kan het bezoek aan
Dachau alsnog plaats gaat vinden in het najaar van 2021. Helaas heeft ook het Madurodam –
Vonk diner geen doorgang gevonden. Gelukkig hebben we wel een andere activiteit richting
de ouderen kunnen uitvoeren. De masterclasses en workshops hebben in de eerste helft van
het schooljaar veelal fysiek kunnen plaatsvinden binnen de toen geldende maatregelen. Na
een sluiting van Madurodam tussen december 2020 en mei 2021 werd half mei duidelijk dat
we toch onze challenges konden gaan plannen. Uiteindelijk hebben 3 van de 4 challenges
plaatsgevonden in juni en juli 2021. We hebben helaas het MC-diner moeten verplaatsen naar
september 2022.

Graag nemen we je mee in wat we allemaal wél gedaan hebben in ons bijzondere collegejaar
2020 - 2021!
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Het afgelopen bestuursjaar hebben wij als college van B&W
vijf bestuursvergaderingen van het Madurodam Kinderfonds (MKF) bijgewoond. Het college bezoekt in twee- of drietallen voorafgaand aan de
vergadering een project die een geldaanvraag heeft gedaan bij het MKF.
Gedurende dit jaar werden de projecten dikwijls virtueel bezocht als
gevolg van de uitdagende omstandigheden door corona. Toch kon dit de
pret niet drukken! Tijdens de online meetings met diverse goede doelen
kwamen mooie verhalen en visies naar voren en kregen we voldoende de
kans om ook kritische vragen te stellen. Met deze vragen hebben we tot
doel te achterhalen waar het geld naartoe zou gaan en wat de impact van
het desbetreffende project zou zijn.
Het college krijgt tijdens de bestuursvergadering de gelegenheid om hun
adviezen te presenteren aan het bestuur. De hoogte van de gift en het

Bestuursvergaderingen
van het Madurodam
Kinderfonds

voldoen aan de gestelde criteria gerelateerd aan de doelstelling van het
MKF, worden uitgebreid besproken. Je moet dan denken aan de doelgroep
van het project (kinderen 8 - 14 jaar) en aan de activatie binnen het project waardoor de kinderen echt iets gaan doen voor de samenleving. Er
ontstonden regelmatig interessante discussies waarbij meningen gedeeld
werden en standpunten goed onderbouwd door sterke argumenten.
Door de dialogen ontstonden gezamenlijke oplossingen. Uiteindelijk werd
er aan de hand van een stemming democratisch besloten wat de hoogte
van de gift werd.
Bestuursvergaderingen waren voor ons allemaal een leerzame ervaring.
We hebben geleerd hoe je je voorbereidt, hoe een goede vergadering
verloopt en inzicht gekregen in de mooie projecten die er bestaan om
kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling te steunen. Dit heeft ons een
bredere blik op de samenleving gegeven en ons duidelijk gemaakt dat het
wel degelijk uitmaakt waar je wieg staat. De fijne sfeer tijdens de
bestuursvergaderingen en de ruimte voor iedereen om zijn/haar mening
te uiten, hebben ertoe geleid dat wij keer op keer met veel plezier op
donderdagochtend naar Madurodam kwamen.

CHRIS

#vlogtips
vaktaal

#beeld

1

ﬁlm niet tegen de zon in, zorg dat
het licht op het gezicht valt.

Pan = één camerabeweging van links naar rechts of
andersom
(horizontale lijn)
a

b

of
a

b

Tilt = één camerabeweging van boven naar beneden of
andersom
(vertikale lijn)
a

b

of

2

a

b

het is leuker om iemand naar de
camera toe te laten lopen in plaats
van de camera weg te lopen.
Anders zie je alleen de rug.

3

als iemand aan het praten is hou
dan de persoon in beeld, dan
geen pan of tilt maken. Dus hou
je onderwerp in beeld.

4

maak nadat je verhaal op camera
staat ook nog losse shots van de
onderwerpen/voorwerpen waar
je het over hebt gehad in je verhaal.

#geluid
5

6

spreek de voice-over bij voorkeur staand in.
Als je staat is je energie anders.

Masterclasses
en workshops

gebruik een windkapje op je microfoon of ga
uit de wind staan. Luister altijd je geluid
terug.

7

and last but not least...
het microfoontje klem je bij voorkeur op je
borst, niet bij je nek. Geen andere kleding
zoals jas of sjawl erover heen.

vertel jij op camera bijvoorbeeld
iets over de waterwolf, maak dan
nog extra beelden van de waterwolf zonder dat je erbij praat of
ook op beeld staat.
Dit heet in vaktaal plakshots.

8

it’s a wrap!
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Als college krijgen we

door het jaar heen

diverse workshops en masterclasses. De workshops helpen ons met
het uitwerken, opzetten en uitvoeren van onze challenge. De masterclasses leren ons hoe om te gaan met de media, hoe we een speech
schrijven én houden en hoe we een goede vlog maken! Skills die we
tijdens ons bestuursjaar nodig hebben. Eén van de eerste workshops
ging over onszelf. We hebben een persoonlijkheidstest gemaakt (geinspireerd op het model van Jung) die inzicht geeft in waar je goed in
bent. Ook hebben we geleerd hoe dit inzicht helpt als je als groep aan
het werk gaat. Door de test weet ik dat ik het fijn vindt om dingen
meteen te doen en dat is helemaal waar. Het leuke aan deze opdracht
is dat het ons het hele jaar is bij gebleven en ook heeft geholpen. Er zijn
veel momenten geweest waarop we terug zijn gevallen op de kennis
die de test ons heeft gegeven en het type mens dat we nu zijn.
Verder hebben we tijdens de workshops vaardigheden geleerd hoe we
onze challenge (met hulp van diverse theorieën en modellen) meer
focus kunnen geven door duidelijke doelen te bepalen en het idee in
een simpele versie te testen -om deze eventueel aan te passen- en
uiteindelijk uit te rollen! We hebben geleerd te plannen, activiteiten te
benoemen en te verdelen, budget te maken én inzicht gekregen in de
risico’s waar je rekening moet houden. Als laatste workshop kregen we
inzichten in wat je rol is als projectleider. Bij iedere challenge hoort het
maken van een vlog; ‘Collegetoer’ noemen we dat. Op deze manier
willen we de challenges zichtbaar maken aan een groter publiek. Alle
vlogs worden geplaatst op het You Tube account van Madurodam.
Tijdens deze masterclass hebben we eerder gemaakte vlogs bekeken
en besproken hoe we het script voor onze eigen vlog konden gaan
opstellen. Ook kregen we technische tips die bijdragen aan een goede
vlog. Deze masterclass heeft mij veel inzichten gegeven waar ik eerder
nooit aan gedacht had en die echt geholpen hebben toen ik onze eigen
vlog ging maken.

10

HANNAH
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Afscheid
Huib Bartels
De bestuursvergaderingen van het Madurodam Kinderfonds werden
tijdens het eerste halfjaar van ons bestuursjaar geleid door Huib Bartels, voorzitter van het MKF. Huib, in mei 2012 benoemd tot voorzitter,
vroeg zich af wat de impact was van relatief kleine bestedingen en
voerde een voorselectie van de projecten in op basis van ontwikkelde
criteria. De maandelijkse vergaderingen werden door hem teruggebracht naar vijf vergaderingen. De afgelopen negen jaar zocht Huib de
passende link tussen het goede doel en het park, zichzelf afvragend
waar het Madurodam Kinderfonds voor staat; dat werd
‘Empathie in actie’.

Huib zorgde ervoor dat we iedere vergadering in gesprek gingen met

‘‘

elkaar. Hij heeft ons laten ervaren dat het van groot belang is iedereen
bij de besluitvorming te betrekken en samen te werken. Hij heeft ons
ook geleerd te argumenteren, te luisteren naar elkaar en hoe je mag
opkomen voor je mening en tegelijkertijd ook elkaar kunt bevragen in

Na negen jaar heeft Huib het voorzitters-stokje
begin 2021 overgedragen aan Tanja Dik. Huib
heeft een plekje gekregen in het park. Zelf
plaatste hij op 4 februari 2021, in aanwezigheid van ons allemaal, zichzelf op de fiets
voor het Academiegebouw van Leiden,
zwaaiend naar de voorbijgangers.

plaats van te oordelen. Wij zijn Huib onwijs dankbaar voor het luisterend oor dat hij bood, zijn goede begeleiding, enthousiasme en al zijn
wijze lessen.
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CHRIS

,,

Challenges:
wat is het
en
waarom
doen we het?

Elk jaar voeren de collegeleden
challenges uit.
Een challenge is een activiteit waarmee de collegeleden
een maatschappelijk probleem aanpakken en iets
goeds doen voor de samenleving. Het college is hiermee de verpersoonlijking van de missie van het
Madurodam Kinderfonds. De challenge kan diverse
vormen aannemen; een evenement voor een specifieke
doelgroep, het organiseren van een workshop of het
maken van een documentaire over een maatschappelijk
onderwerp. Het gaat erom dat je vanuit een maatschappelijk probleem bepaald hoe jij kan bijdrage om dit
maatschappelijke probleem meer aandacht te geven en
het misschien wel een klein beetje op te lossen. Door er
op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van
grote betekenis voor de samenleving.

Rondleiding
door de
Schilderswijk
Wij organiseren samen het MC - Diner. MC - Diner staat voor
Madurodam Connects - Diner. In Den Haag leven het 'zand' en het
'veen' totaal gescheiden en plaatsen mensen elkaar in hokjes zonder
dat ze elkaar kennen of iets van elkaar weten. Bij het MC - Diner komen
jongeren tussen de 15 en 18 jaar uit deze twee totaal verschillende

We verwachten zeker deze avond meer begrip voor elkaar te krijgen en

Haagsche wijken bij elkaar. Het doel van dit diner is om naast een

juichen de volgende ontmoetingen toe. Door de situatie rondom

heleboel gezelligheid, de jongeren te laten inzien dat we moeten stop-

corona hebben we het MC - Diner helaas nog niet kunnen uitvoeren.

pen met in vooroordelen denken. We nemen te makkelijk iets aan op

Het diner staat gepland op donderdag 16 september 2021. Een hoog-

basis van cultuur, woonplaats of financiële situatie. We gaan er alles

tepunt van de voorbereidingen was de rondleiding medio mei door de

aan doen om bij dit diner met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter

Schilderswijk door stagiairs van het Stagehuis Schilderswijk. Door de

te leren kennen. We willen op een luchtige manier ook de vooroordelen

rondleiding hebben we een veel beter beeld van de Schilderswijk

die er over en weer zijn de revue laten passeren. Hopelijk gaan de

gekregen en de trots gezien van de inwoners. Het Stagehuis Schilders-

jongeren hierdoor ervaren dat we, hoewel we anders zijn, er ook

wijk is onze samenwerkingspartner bij de organisatie van het MC –

genoeg overeenkosten zijn. Dit kom je alleen te weten door het gesprek

Diner. We kijken uit naar de bijzondere ontmoetingen op 16 september

met elkaar aan te gaan. We dagen bij het diner de jongeren uit om uit

2021 die zeker een begin zal zijn van verbinding tussen twee wijken.

hun bubbel te stappen en contact te maken met de ander.
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ANA & PIETER
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Ruim je
rotzooi op!
Hoe kan het dat er nog zoveel rommel op straat ligt? Dat is de vraag die
wij -Jet en Hannah- onszelf stelden. Wij vonden dat hier iets aan moest
worden veranderd en bedachten de challenge ‘Ruim je Rotzooi op!’ Wij
maken een korte documentaire over zwerfafval voor basisschoolkinderen. Hiermee willen wij zorgen dat er minder afval op de straten
komt omdat kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en niks meer
op straat gooien maar juist opruimen. Voor de documentaire hebben

Om een goed voorbeeld te geven hebben we een actiedag georga-

we gesprekken gevoerd met Winnie; zij zet zich in voor het klimaat en

niseerd. Samen met 170 brugklasleerlingen van het VCL in Den Haag

zit in het bestuur van Youth For Climate. We hebben met haar

hebben wij op een vrijdagmiddag zwerfafval opgeruimd rondom

gesproken over klimaatverandering en over zwerfafval. Ook hebben

Madurodam. In totaal werd er 275 kilo zwerfafval opgeruimd en is de

wij duinwachters Gino en Ruben van Dunea gesproken. Zij hebben ons

buurt een stuk schoner geworden.

meegenomen door het duingebied Meijendel. Zij hebben ons verteld
waar ons drinkwater vandaan komt en wat Dunea nog meer doet.

Tijdens de opruimactie hebben we opnames gemaakt. Deze verwerken
we in de documentaire zodat ook de mening van jongeren is opgeno-
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En natuurlijk hebben zij al onze vragen beantwoord over hoe zij zwerf-

men en er vanuit een ander perspectief naar zwerfafval wordt

afval in het duingebied aanpakken. Met de documentaire willen we

gekeken. Wij hopen dat kinderen na het zien van de documentaire zich

basisschoolkinderen laten zien hoe zij een steentje kunnen bijdragen

realiseren dat zwerfafval een probleem is met grote gevolgen. Maar

om het zwerfafval te verminderen. Door te vertellen waar het zwerf-

ook dat er een oplossing is waaraan iedereen kan meehelpen, door

afval vandaag komt, wat de gevolgen zijn en als belangrijkst; hoe we

zwerfafval op te ruimen, ook als het niet van jou is. Zo kan iedereen

het met zijn allen kunnen zorgen dat oplost.

bijdragen om Nederland een stuk schoner te maken.

HANNA & JET
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De Wereld in
Vogelvlucht
Op 9 juli 2021 vond challenge ‘De Wereld in Vogelvlucht’ plaats,
bedacht en georganiseerd door wethouders Jurriaan, Sophie en Chris.
Veertig kinderen uit groep 6 van twee verschillende scholen uit Den
Haag hebben we samengebracht in Madurodam. De ene school met
kinderen geboren en getogen in Den Haag, de andere met kinderen die
pas sinds korte tijd in Den Haag wonen en waarvan sommige de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn.

Leila Prnjavorac, vrijheidsambassadeur van Den Haag, verzorgde de
inleiding waarbij de kinderen in gesprek gingen met elkaar en zo hun
overeenkomsten ontdekten. In gemixte groepjes met kinderen van
beide scholen zijn ze aansluitend met een speurtocht het park gaan
ontdekken. Ook hebben ze samen geknutseld, gesjoeld, gestoeledanst
en met de bal gespeeld. Aan het einde van de dag verlieten alle
kinderen met een glimlach Madurodam.

Als herinnering hebben ze een sleutelhanger gekregen zodat ze elkaar
kunnen blijven herkennen in Den Haag. Het was een dag waar nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan. ‘De Wereld in Vogelvlucht’ was een
succes. Met deze challenge wilden we de kinderen laten ervaren hoe
prachtig en divers onze eigen Nederlandse samenleving is. Deze veertig leerlingen ontdekten hun overeenkomsten, ondanks hun
verschillende afkomst, en hebben gezien hoe mooi deze diversiteit in
hun gemeenschappelijke stad Den Haag aanwezig is.
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JURRIAAN, SOPHIE & CHRIS
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Smile-Day
Voor ons is 14 juli 2021 een dag om nooit te vergeten. Op die dag vond
onze challenge ‘Smile-Day’ plaats. Zestig brugklasleerlingen van het
Segbroek College gingen met elkaar in gesprek over mentale gezondheid van jongeren. Het doel van Smile-Day is om aandacht te vragen
voor het bespreekbaar maken van mentale problematiek onder
jongeren. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich bewust zijn dat
iedereen wel eens niet lekker in zijn vel zit en dat het belangrijk is om
hier met elkaar over te praten. Samen met externe partijen Youz Preventie en KBCoach hebben we drie workshops samengesteld. Een
workshop Positief Denken, Gezonde Voeding en Self Defense.

We zagen het zelfvertrouwen en de moed
van de kinderen groeien! In de workshop Gezonde

Tijdens deze workshops is op een luchtige manier mentale gezondheid

Voeding hebben de kinderen van alles gehoord over

besproken en hebben de deelnemers tips en tricks meegekregen over

eten, harde suikers en verkeerde koolhydraten en het

een positieve levenshouding. In de workshop Positief Denken hebben

belang van een gebalanceerd dieet ook op je mentale

de leerlingen geleerd hoe ze om kunnen gaan met negatieve

gezondheid. Smile-Day is absoluut geslaagd, en was al

gedachten. Ze zijn met elkaar in gesprek gegaan over zeer uiteenlo-

het harde werken waard. Wij denken zeker over een paar

pende statements en hoe ze zich emotioneel voelen in bepaalde

jaar met een ‘Smile’ terug aan Smile-Day en we hopen de

situaties. In de workshop Self Defense hebben ze geleerd zichzelf te

deelnemende kinderen ook!

verdedigen. Deze workshop was een grote hit bij alle deelnemers.
Iedereen vond het superleuk om lekker actief bezig te zijn!
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KHUSHI, CAS & YIWEN

Elk jaar vindt op 4 mei de Nationale Kinderherdenking plaats in
Madurodam. De herdenking voor, door en met kinderen. We staan dan
samen met alle kinderen van Nederland stil bij de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en de oorlogen en vredesmissies daarna. Ook
staan we stil bij vrijheid, het belang van vrijheid en wat vrijheid voor
ons betekent.

Nationale
Kinderherdenking
4 mei

Normaal staat tijdens de Nationale Kinderherdenking het George
Maduroplein, het plein voor Madurodam, vol met kinderen en hun
familie. Door corona zag de Kinderherdenking er in 2021, net als in
2020, heel anders uit.

In plaats van een podium met meerdere live optredens en een groot
publiek, kreeg de Nationale Kinderherdenking 2021 de vorm van een
live televisie uitzending. De 11-jarige Zoë had de rol van presentatrice.
Zij begeleidde de kijker door het park en ging langs bij kinderen om met
hen te praten over oorlog en vrijheid. Zo kwam ze ook bij mij. Ik vertelde in een speech over wat vrijheid voor mij betekent en dat we
onvoldoende stilstaan bij het feit dat we in Nederland vrij zijn en wat
het belang daarvan is. Vrijheid is voor ons een vanzelfsprekend begrip
geworden, terwijl vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend is. We hebben
onze vrijheid te danken aan dappere mensen, zoals George Maduro.
Het is belangrijk om samen stil te staan bij onze vrijheid en er met
elkaar over in gesprek te blijven gaan.

24

CAS

25

Als burgemeester van Madurodam mocht ik zelf mijn speech schrijven
voor de Nationale Kinderherdenking. Het schrijven van deze speech is
echt heel anders dan het schrijven van een verslag voor school en niet
alleen vanwege het onderwerp. De richtlijn die ik meekreeg was of ik
wilde beschrijven wat vrijheid voor mij betekent en waarom we stil
moeten staan bij herdenken en vrijheid. Ik vond het bijzonder om te
ervaren dat de afwezigheid van hele strakke richtlijnen het mij niet
makkelijker maakte om de speech te schrijven. Juist doordat de
“opdracht” zo open was, ben ik ook daadwerkelijk bezig geweest met
het begrip vrijheid. Ik heb met mijn familie, vrienden, klasgenoten,
collegeleden en oud burgemeesters Ties en Büsra gesproken over
vrijheid en de betekenis ervan.

Zo heb ik zelf een beeld gevormd waarom vrijheid zo belangrijk is, wat
vrijheid betekent voor anderen, wat vrijheid voor mij betekent en wat
vrijheid met ons doet. Door deze gesprekken over vrijheid, heb ik een
speech kunnen schrijven die dicht bij mij lag. Als ik dit jaar niet de
burgemeester van Madurodam was geweest, had ik waarschijnlijk
nooit stilgestaan bij de vrijheid die wij hebben. De Nationale Kinderherdenking is voor mij een hele speciale, waardevolle ervaring geweest.
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Madurodam
Marathon

Wat een groots event had
moeten worden waarbij 250 kinderen met elkaar het
urbain trail parcours van 1.69km door Madurodam zouden trotseren,
ging de Madurodam Marathon helaas op het allerlaatste moment niet
door. Het zou voor mij een van de eerste momenten zijn waarop ik als
burgemeester van Madurodam de deelnemende kids zou mogen verwelkomen. En de dag zou afsluiten met de uitreiking van diverse
prijzen aan onder andere deelnemers die het meeste geld hebben
opgehaald voor Het Gehandicapte Kind.

Helaas moest de Madurodam Marathon vanwege de toen geldende
coronamaatregelen op het laatste moment worden afgelast. Tot groot
verdriet van alle deelnemers. Gelukkig hebben veel kinderen op

Ik heb de aftermovie mogen maken om alle deelnemers

zondag 4 oktober de ‘thuis Madurodam Marathon’ gerend.

extra te bedanken voor hun geweldige inzet en de
cheque voor het Gehandicapte Kind mogen overhandigen aan Henk Willem Laan. Als klap op de vuurpijl heb
ik de 33 deelnemers van de Da Costa School in Den
Haag op hun schoolplein mogen verrassen met een
rondleiding door het duingebied door Dunea. Deze
kinderen hebben als team het meeste geld opgehaald
voor Het Gehandicapte Kind. Het maken van de video
was voor mij helemaal nieuw en ook best heel
spannend. Wel superleuk om te doen. En een hele
mooie manier om alle deelnemers toch te kunnen
bedanken voor hun inzet.
Bekijk de video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=qg8Cmj1see0
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CAS

Wat bracht het
bestuursjaar
ons nog meer?

Prijsuitreiking
Haags
vrijwilligersteam
Op 11 december 2020 had ik als loco-burgemeester van Madurodam
de grote eer om de prijs voor het beste Haagse vrijwilligersteam uit te
reiken aan Marcel van Dien. De uitreiking vond plaats op vrijdagavond
en werd live gefilmd bij het huis van Marcel in Delft. Aangezien het tot
het laatste moment een verrassing moest blijven, verzamelden we
dichtbij het huis van Marcel. Ik kreeg een oranje Madurodam jas aan en
de ambtsketen om. Ik vond het erg spannend. Het was voor mij de
eerste keer dat ik live op tv zou komen.

Toen de camera startte met filmen, belde ik aan bij Marcel. Helaas had
hij ons al gezien. Toch was er nog steeds sprake van veel enthousiasme. Marcel heeft samen met zijn team zo veel moeite gestopt in hun
activiteiten voor de voedselbank en met een prachtig resultaat. Enorm
leuk om hem blij te maken met vrijkaarten voor zijn hele team voor een
bezoek aan Madurodam.

Het was een buitengewoon leuke ervaring en sluit goed aan bij de
missie van het Madurodam Kinderfonds; kinderen motiveren en stimuleren om contact te maken met anderen en zo de samenleving samen
een beetje mooier te maken. In dit collegejaar hebben we zelf ervaren
dat empathie en iets doen voor een ander erg belangrijk is om mensen
dichter bij elkaar te brengen. Marcel heeft ons uitgenodigd om een
keer langs te komen bij de voedselbank. Helaas is dat vanwege corona
in dit bestuursjaar niet gelukt. We gaan op zoek naar een ander
moment om dit alsnog te doen.

ANA
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Opening van de
Week van
Respect
Al bijna vijftien jaar vindt jaarlijks de Week van een Respect plaats, een
bewustwordingscampagne georganiseerd door de Respect Education
Foundation. Hun doel is om te voorkomen dat de mensen in onze
maatschappij steeds verder van elkaar verwijderd raken en dat er
onderling meer tolerantie ontstaat. Met deze week wil de foundation
jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle
samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Dit gebeurt aan de hand
van veel verschillende activiteiten waarbij diverse partijen jongeren
handvatten bieden waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Ik kreeg de kans om in november 2020 deze bijzondere week te
openen. Vanwege corona was het een online event in Madurodam. In
mijn openingswoord heb ik stilgestaan bij wat respect voor mij betekent en hoe dat zichtbaar is in mijn challenge: Het MC - Diner.
Aansluitend heb ik deelgenomen aan een paneldiscussie met oa Bert
van Alphen (wethouder Den Haag) en Nienke Luijckx (voorzitter Lax) en
gesproken over het belang van respect, wat onze dromen zijn in relatie
tot respect en wat we van elkaar nodig hebben om dit voor elkaar te
krijgen. Het was een enorm leerzame, leuke en eervolle ervaring!

PIETER
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Kerstpakketten
actie
In december 2018 en 2019 was er een diner voor oud en jong. Vanwege
corona kon dit in december 2020 niet doorgaan. Toch wilde we iets

‘‘

doen voor de ouderen die de afgelopen 2 jaar aangeschoven zijn bij het
Madurodam - Vonkdiner. Het werd een kerstpakket, samengesteld

Khushi, Jurriaan en Pieter in twee dagen kerstpakketten rondgebracht
bij 200 ouderen verspreid door Den Haag.

Wij wilden de ouderen laten zien dat hoewel het Madurodam-Vonkdiner dit jaar niet door kon gaan wij hen zeker niet vergeten zijn. Het
waren korte bezoekjes met veel impact, de ouderen leefden er echt van
op en waren aangenaam verrast. In hun ogen straalde het licht van
vrolijkheid. Kleine dingen maakt ze gelukkig. Wij hebben er ook enorm
van genoten. Het was bijzonder om de dankbaarheid en vrolijkheid van
de ouderen te mogen voelen. Kortom; het waren betekenisvolle ontmoetingen die de ouderen én wij niet snel zullen vergeten.
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En wij hebben er ook enorm van genoten. Het
was bijzonder om de dankbaarheid en
vrolijkheid van de ouderen te mogen voelen.
Kortom; het was een betekenisvolle dag die de
ouderen en wij niet snel zullen vergeten.

door het Nationaal Ouderenfonds. Eind december hebben Yiwen,

PIETER & YIWEN
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