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Iedereen kent Madurodam van de miniaturen, 
maar Madurodam is veel meer dan alleen een 
familie themapark met kleine huisjes. Het park 
vertelt de grote verhalen van Nederland over 
vrijheidsdrang, pioniersgeest en daadkracht 
aan de hand van miniaturen, doe dingen én 
indoorattracties. Het park verbindt het verleden 
en het heden en investeert via Madurodam 
Kinderfonds in de toekomst. Madurodam is 
geinitieerd door mevrouw Bep Boon van der 
Starp om geld te genereren voor het Studenten 
Sanatorium in Laren. Sinds haar oprichting in 
1952 heeft Madurodam ruim 37 miljoen euro 
geinvesteerd in goede doelen, activiteiten en 
projecten gericht op persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen.

Daarnaast is Madurodam een oorlogsmonument 
voor onze oorlogs- en verzetsheld George Maduro. 
Het startkapitaal voor de bouw van Madurodam werd 
beschikbaar gesteld door het echtpaar Maduro, die 
graag een monument wilde voor hun in gevangenschap 
overleden zoon George Maduro. Hiermee is 
Madurodam het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld.

Vanaf de oprichting heeft Madurodam een eigen college 
van burgemeester en wethouders. Dit college bestaat 
uit tien middelbare scholieren van tien verschillende 
scholen uit Den Haag en omgeving. Zij doen in dit 
jaar bestuurlijke ervaring op, vertegenwoordigen 
Madurodam op diverse (publieks) evenementen, 
zoals de Nationale Kinderherdenking én voeren 
hun persoonlijke challenge uit: een activiteit waarbij 
je mensen verbindt en iets goeds doet voor de 
samenleving. Alles om Nederland samen een beetje 
mooier te maken in lijn met de visie en missie van 
Madurodam Kinderfonds.

Het college van B&W
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De installatie van ons als college was eigenlijk de 
eerste officiële gelegenheid die wij meemaakten 
in Madurodam. Tijdens de installatie werd het 
collegeschap overgedragen van het oude college aan 
ons. Ieder van ons moest een korte speech houden 
en daarin vertellen wat hij of zij in het bestuursjaar 
wilde bereiken, gericht op onze challenge waarmee 
we de samenleving een beetje mooier maken. We 
hadden allemaal verschillende ideeën; zelfvertrouwen 
bij jongeren boosten, jongeren bewustmaken van 
voedselverspilling, kinderen en jongeren die het moeilijk 
hadden tijdens de corona pandemie een mooie dag 
bezorgen, jongeren bewustmaken van het gebruik 
van labels en het effect daarvan en nog veel meer. De 
speeches hebben wij gegeven voor onze vrienden, 
familie, docenten, Madurodam medewerkers en de 
burgemeester van Den Haag, meneer van Zanen. Zij 
waren allen aanwezig tijdens dit, voor ons, belangrijke 
moment. Het was enorm spannend om voor zo’n 
grote groep jouw idee te vertellen en waarom je het zo 

belangrijk vindt om hier wat mee/aan te doen. Velen 
van ons hadden persoonlijke ervaringen met hun 
onderwerp, waardoor het nog spannender was om er zo 
open over te praten. Het gaf een enorme motivatie om 
het idee door te zetten en er een echte challenge van te 
maken. 

Het personeel van Madurom kiest uiteindelijk de 
burgemeester op basis van hoe we onze speeches 
doen, hoe overtuigend we zijn, hoe we spreken en hoe 
we staan. Allemaal eigenschappen die je nodig hebt 
tijdens je bestuursjaar.

Toen duidelijk was dat Henriëtte de nieuwe 
burgemeester zou worden met Fedde als loco-
burgemeester viel de spanning van ons allemaal af! 
We zijn na afloop met het nu nieuwe en oude college 
naar huize Dorrepaal in Voorburg gegaan om de 
avond af te sluiten en afscheid te nemen van het oude 
college. Huize Dorrepaal is een belangrijke plek voor 
Madurodam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 
George Maduro daar zijn heldendaad uitgevoerd en 
voorkomen dat de Duitsers konden optrekken naar Den 
Haag. Een waardige plek om stil te staan bij de installatie 
van het nieuwe college en het afscheid van het oude 
college in de vorm van een etentje en gezellig samenzijn.

Installatie van het college van B&W 2021-2022
Maandag 6 september 2021 
Wiktoria
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Als ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van 
onze challenge hebben we diverse workshops gevolgd. 
Ook worden er een aantal masterclasses aangeboden 
die ons meer over specifieke onderwerpen leren, zoals 
omgang met media, speechschrijven en vlog maken. In 
totaal hebben we tijdens ons collegejaar 4 workshops 
en 3 masterclasses gevolgd. De eerste masterclass ging 
over de omgang met de media. We hebben stilgestaan 
bij het doel van het college, de rol van het Madurodam 
Kinderfonds en natuurlijk hoe dit samenvalt met 
Madurodam. Ook hebben we elkaar geinterviewd om te 
leren hoe we met een microfoon en camera om moeten 
gaan. Dezelfde middag kregen we een workshop 
waarbij teamvorming centraal stond. Deze workshop 
heeft als doel elkaar beter leren kennen en inzicht te 
krijgen in wat voor type persoon je bent. We kregen een 
aantal vragen, waarbij je als antwoord uit vier opties 
kon kiezen. Elk antwoord vertegenwoordigt een kleur. 
Er zijn vier kleuren; blauw, groen, geel en rood. Elke 
kleur beschrijft globaal wat voor type persoon je bent 
en hoe je dingen aanpakt. Blauw betekent dat je erg 
georganiseerd en gestructureerd bent en alles goed 
plant, groen betekent dat je altijd aan mensen denkt en 
wat zij ergens van vinden, geel betekent dat je creatief 

bent en rood betekent dat je erg direct bent en snel 
en niet al te lang stil staat bij alles, zodat een plan ook 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het meest optimale 
team is een team waarin alle kleuren vertegenwoordigt 
zijn! We hebben zo beter inzicht gekregen in wat ieders 
kwaliteiten zijn en hoe we het beste met elkaar kunnen 
samenwerken. 

De andere workshops hebben ons geholpen om onze 
challenges te ontwikkelen en uit te voeren. Ze hebben 
geweldige namen; Groot denken, klein beginnen; Hoe 
stuur je op je doel; Toetsen en bijstellen; Opschalen 
en doorzetten; Evaluatie. We hebben eerst groepen 

gevormd waardoor we uiteindelijk 4 challenges kregen. 
Met je eigen groep ben je gaan nadenken over je doel 
en doelgroep van je challenge. Ook kregen we de 
opdracht om in het klein onze challenge uit te voeren, 
zodat we konden testen of bijvoorbeeld de doelgroep 
wel de juiste was. Toen dat allemaal duidelijk was 
hebben we geleerd actielijsten te maken en rollen en 
verantwoordelijkheden te verdelen in de groep om tot 
de uitvoering van onze challenge te komen. We kregen 
allemaal een budget toegekend dus iemand in de groep 
moest ook bijhouden wat de kosten waren. 

Ook een hele leuke en leerzame masterclass was het 
maken van een vlog. Van de challenges moet je een vlog 
maken die op social wordt gedeeld. We leren een script 
schrijven, maar ook hoe je moet filmen en het belang 
van geluid. Superleerzaam! 

De workshops hebben ons enorm geholpen in de 
voorbereiding van de ontwikkeling en uitvoering van 
onze challenge. We wisten niet dat hier zoveel bij kwam 
kijken en zijn heel blij met de aandacht die hieraan in 
groepsverband wordt gegeven. We waren superblij met 
de begeleiding.

Workshops en Masterclasses 
Andja



Na een lange periode waarin Madurodam gesloten 
was vanwege corona vond op donderdag 31 maart één 
van de eerste activiteiten plaats, waarbij het meteen 
een gezellige volle bak was in Madurodam. Heerlijk: 
300 kinderen in de foyer, 50 genodigden en alles 
liep door elkaar heen. Ik noem het georganiseerde 
chaos, maar het liep gesmeerd en de foyer zag er 
prachtig uit. De Verhalendag is het startsein van alle 
educatieve projecten in de opmaat naar de Nationale 
Kinderherdenking 4 mei. Tijdens de Verhalendag 
staat het doorgeven van verhalen over oorlog en 
onderdrukking centraal. Dit wordt op verschillende 
manieren gedaan: ooggetuigen van de Tweede 
Wereldoorlog, veteranen en kinderen delen persoonlijke 
ervaringen met vrijheid en oorlog aan toekomstige 
generaties. Door hun persoonlijke verhaal met 
toekomstige generaties te delen, maken zij duidelijk: 
juist nu, met een oorlog in Oekraïne, is het belangrijker 
dan ooit om te beseffen dat je aan vrijheid moet blijven 
werken.   

Het gesprek met Markijan, een jongen van 12 uit 
Oekraïne die zijn verhaal deed over wat hij heeft 
meegemaakt in Kiev en zijn vlucht naar Nederland, 
maakte grote indruk. Maar ook de opvoering van 
een schoolklas die het persoonlijk drama van een 
ooggetuige uit WOII, mw Lous Steenhuis als toneelstuk 
dat door en met kinderen is bedacht en uitgevoerd, was 
prachtig. Lous belandde als klein kind tijdens de oorlog 
in een weeshuis en werd daarna naar verschillende 
concentratiekampen gestuurd, maar kwam gelukkig 
weer thuis. 

Numidia trad op, Dieuwertje Blok vertelde ons haar 
familieverhaal en ik mocht het Denkboek uitreiken aan 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Maarten van Ooijen. Het Denkboek wordt ieder jaar 
gemaakt door het Nationaal Comite 4&5 mei. 

In de middag gingen alle 300 kinderen in 12 groepen 
langs bij 12 sprekers die verdeeld in Madurodam zaten. 
Normaal doen we dit altijd buiten in het park maar 
omdat het zo koud was moesten we uitwijken naar 
plekken binnen. Ook in het atelier zat een spreker. Na 
een lekkere lunch met het favoriete broodje kroket ging 
iedereen weer huiswaarts. 
Als college hebben wij de sprekers begeleid tijdens deze 
toch wel intensieve dag. Het was heel interessant om 
hun verhalen te horen. En ook heel knap hoe zij hun 
ervaringen op zo’n manier weten te delen dat wij, maar 
ook jonge kinderen ademloos hebben zitten luisteren. 
Het is duidelijk: deze dag maakt heel veel indruk op alle 
aanwezigen.

Verhalendag
Henriëtte



Elk jaar vindt op 4 mei de Nationale Kinderherdenking 
plaats in Madurodam. Dit is een herdenking voor, 
door en met kinderen. Op deze dag staan we met z’n 
allen stil bij de slachtoff ers van WO II en de oorlogen 
daarna, maar ook bij vrijheid. We maken door middel 
van de Kinderherdenking de onderwerpen vrijheid, 
herdenken en oorlog meer toegankelijk en begrijpelijk 
voor kinderen. Het is namelijk belangrijk dat zij ook 
blijven herdenken en het belang van vrijheid inzien. 
Vrijheid wordt namelijk gezien als een vanzelfsprekend 
begrip, maar dat is het zeker niet. Wij moeten samen 
onze vrijheid behouden en een goede manier om dat te 
doen is om te herdenken en dat kan niet vroeg genoeg 
beginnen. Het is namelijk niet onze oorlog, maar wel 
onze vrijheid.

Voor de herdenking verzamelde iedereen op het 
George Maduroplein. Daar stond een groot podium 
en meerdere schermen zodat de herdenking voor 
iedereen zichtbaar was. De herdenking bestond uit 
een optreden van een koor, een dans optreden, twee 
speeches die ik mocht geven, een lied gezongen door 
Emma (winnares van de Voice Kids), een Oekraïnse 
jongen die zijn verhaal vertelde en een interactieve fi lm. 
Allemaal gepresenteerd door de twaalfjarige Razmik en 
veertienjarige Gabriella. Natuurlijk hielden we om 20:00 
twee minuten stilte om daarna met elkaar het defi le te 
lopen. Samen met wethouder Hilbert Bredemeijer heb 
ik een krans mogen leggen. Aan alle andere bezoekers 
werd een roos uitgedeeld die ze neer konden leggen of 
in de speciale vlam konden steken.

Als burgemeester van Madurodam mocht ik twee 
speeches geven. De eerste speech ging over wat vrijheid 
voor mij betekende en in mijn tweede speech heb ik 
het verhaal van onze naamgever en verzetsheld George 

Maduro verteld. Zelf vond ik het proces van het speech 
schrijven een hele mooie en leerzame ervaring. Ik stond 
stil bij mijn eigen vrijheid zoals ik nog nooit eerder had 
gedaan. Ik ben ook met veel mensen in gesprek gegaan 
over vrijheid, herdenken en oorlog om de speech te 
kunnen schrijven. 

Het mogen geven van de speech tijdens de Nationale 
Kinderherdenking was denk ik mijn meest bijzondere, 
waardevolle en één van mijn mooiste ervaringen tijdens 
mijn collegejaar. Ik had nog nooit zo bewust stil gestaan 
bij oorlog, herdenken en vrijheid en ik had ook nog 
nooit een herdenking meegemaakt, dus om er deel van 
uit te maken was heel bijzonder. Ook was het een erg 
leerzame ervaring. Ik had nog niet eerder een speech 
geschreven over zo’n belangrijk en ook wel beladen 
onderwerp én voor zo’n groot en divers publiek 5000: 
kinderen en volwassenen die allemaal op het voorplein 
stonden. Nog los van de mensen die via de livestream 
hebben meegekeken vanuit huis….. Ik ga dit nooit meer 
vergeten.

Nationale Kinderherdenking 4 mei 2022
Henriëtte
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Van 14 – 16 november mochten wij met het college van 
B&W naar Dachau. Een reis die ieder jaar plaatsvindt. 
Super dat het gelukt is ondanks de geldende 
coronamaatregelen. Als begeleiding gingen Sander en 
Esmee mee. Het begon allemaal al vroeg: zondag 07.30 
op Schiphol. Rond 11.00 kwamen we aan in München. 
Na de lunch gingen we op zoek naar het station om 
twee treinen en toen ook nog de bus te nemen. 
Eenmaal aangekomen in de jeugdherberg kregen we 
een introductie over concentratiekamp Dachau en 
concentratiekampen in het algemeen. Dit maakte al erg 
veel indruk op ons allemaal. Na het avondeten gingen 
we natuurlijk braaf slapen. Maandag na het ontbijt 
gingen we naar het kamp, de “Gedenkstätte”, wat veel 
groter was dan verwacht. Het zag er angstaanjagend 
goed georganiseerd uit. We hebben met de gids een 
uitgebreid bezoek gebracht aan het museum dat in 
het hoofdgebouw zit. Ook hebben we met de gids 
het buitengebied waar vroeger de barakken stonden 
bezocht. De originele barakken staan er niet meer, 
ze hebben deze nagebouwd voor de bezoekers om 
een goed beeld te krijgen van het dagelijks leven ten 
tijde van de oorlog, wat bijna niet voor te stellen is. ’s 
Middags hebben we met elkaar een ceremonie voor 
George gehouden, waar een zelfgeschreven stuk werd 
voorgelezen en een minuut stilte gehouden. De dag 
in het kamp eindigde met uitleg door de gids over de 
creatie van en de gedachte achter het kamp wat nu een 
monument is.

Dinsdagochtend hebben we met de gids ons bezoek 
en indrukken besproken. Wat bij de meeste van 
ons een enorme indruk achter heeft gelaten zijn de 
experimenten die uitgevoerd werden tijdens de oorlog, 
het crematorium en sommige getoonde foto’s en 
video’s. Het daar zijn en het ervaren is echt heel anders 
dan erover lezen of foto’s zien. Het was een heel raar 
en bijna beklemmend gevoel dat er op de plekken waar 
je loopt mensen zijn omgekomen en heel erg hebben 
geleden. Wij vinden het heel belangrijk om dit bezoek 
met ieder college te doen. Het geeft je een beter beeld 
over hoe het er in de oorlog daar aan toe ging. Je staat 
er bewust bij stil en je begrijpt de connectie tussen 
Madurodam en George beter. 

Naast dat het een hele bijzondere en indrukwekkende 
reis was, was het ook erg leuk en goed voor de 
teamspirit van het college.

Dachaureis
Abel, Mila
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Als college krijgen we in groepjes, 3 weken 
voorafgaand aan de bestuursvergadering, 
een projectaanvraag van een goed doel/
stichting. Het doel is om de projectaanvraag 
te beoordelen en een advies te geven aan het 
bestuur of en met welk bedrag we de stichting 
gaan steunen. Samen met Andja en Emma kreeg 
ik de aanvraag van Stichting Vitalis. Dit is een 
stichting die zich inzet om volwassen vrijwilligers 
te koppelen aan kinderen die het lastig hebben 
thuis, om samen wekelijks iets leuks te gaan 
doen. 

Op het moment dat de groepjes ingedeeld zijn, 
krijgen we de diverse documenten toegestuurd; 
de aanvraag, de begroting en het projectplan. 
Dan gaan we dit samen bekijken en met elkaar 
vragen vaststellen die we aan de stichting gaan 
stellen. We hebben een afspraak gemaakt met 
Tineke van Stiching Vitalis om langs te komen. 
Door dit gesprek kregen wij een veel beter beeld 
van wat de stichting echt doet en waar ze het 
aangevraagde geld voor zouden gaan gebruiken. 
Na het gesprek hebben we met z’n drieën 

besproken wat wij Stichting Vitalis namens het 
Madurodam Kinderfonds voor bijdrage zouden 
willen geven. 

Een paar dagen later was de 
bestuursvergadering. Alle groepjes hebben hun 
voorstel over hoeveel ze willen geven aan de 
door hen bezochte organisatie voorbereid. Dit 
voorstel wordt in de vergadering gepresenteerd, 
waarna de andere leden van het college en 
het bestuur vragen kunnen stellen. Op een 
democratische manier wordt uiteindelijk bepaald 
of en hoeveel er geschonken gaat worden aan 
de diverse projecten die zijn bezocht. Dit is 
een heel interessant proces waarbij ieder zijn 
mening kan geven en goed besproken wordt of 
het project voldoet aan de voorwaarden van het 
Madurodam Kinderfonds

Na de vergadering weten alle groepjes 
hoeveel hun stichting gaat krijgen. We mogen 
aansluitend zelf de organisaties gaan bellen met 
het (over het algemeen) goede nieuws!

Elk jaar voert het college hun persoonlijke challenge uit, een activiteit waarbij je mensen 
verbindt en iets goeds doet voor de samenleving. Aan het begin van hun bestuursjaar 

houdt ieder collegelid een pitch waarin ze vertellen wat zij willen doen om de samenleving 
een beetje mooier te maken. Dit kan een evenement zijn voor een specifieke doelgroep of 
een workshop of het maken van een boek of film om een bepaalde boodschap duidelijk 

te maken. Het is belangrijk dat je vanuit een maatschappelijk probleem binnen het thema 
vrijheid, duurzaamheid of sociaal maatschappelijk gedreven vanuit een persoonlijke 

situatie gaat bepalen wat en hoe jij kan bijdragen om dit maatschappelijke probleem meer 
aandacht te geven of misschien wel een klein beetje op te lossen.

Het beoordelen van een projectaanvraag 
Abel

Challenges



Woensdag 18 mei was het eindelijk zover: onze 
challenge, het THT-diner (Tenminste Houdbaar Tot-
diner) vond plaats. Het doel was om onze gasten 
bewust te maken van voedselverspilling en wat zij er 
zelf aan kunnen doen én om jong en oud met elkaar 
te verbinden. Het diner was eigenlijk gepland op 6 
december 2021 maar vanwege de toen geldende 
coronamaatregelen moesten we het verzetten. 
Madurodam is vanaf half december tot eind januari 
dicht geweest. Bij het plannen van een nieuwe datum 
hebben we veel overleg gehad met de beide lagere 
scholen die helaas te maken hadden met corona-
uitbraken. Gelukkig kon iedereen op 18 mei! 

We hadden 8ste-groepers van de Nutsschool uit 
Wassenaar en de John F. Kennedy school uit Mariahoeve 
in Den Haag, de lagere scholen van Henriëtte en 
Andja. Ook onze vrienden (16+) waren van de partij 
en ouderen van Old Stars, de Participatie keuken en 
Huiskamerproject de Laaks Lente.

Gelukkig was het mooi weer en konden we onze gasten 
ontvangen op het terras met een gezonde smoothie, 
gemaakt van fruit dat er minder mooi uitziet en niet 
meer verkocht kan worden. De presentator, Ridder van 
Kooten, heette alle gasten welkom en in een interview 

vorm hebben wij kunnen vertellen over het college, de 
challenge en het doel van deze dag.

In gemixte groepen werd de speciale 
voedselverspillings-speurtocht en de workshops door 
Haagse Zwam en Super Soda gevolgd. De Haagse 
Zwam kweekt zwammen op koffi  edik en maakt daarvan 
heerlijke tapenade. Super Soda maakt van ongewild 
groente en fruit, zoals gember, heerlijke frisdrank. 

Tijdens het diner zat jong en oud gemixt met elkaar aan 
tafel. De ingrediënten waren gesponsord door Albert 
Heijn; voedselverspilling is een belangrijk onderwerp en 
zij wilde graag bijdragen om dit bij jong en oud onder 
de aandacht te brengen. Robbert, de manager AH 
Benoordenhout was aanwezig en hield een kort praatje. 
Door o.a. sponsoren als Mepal en Super Soda konden 
we een goodybag maken met een fl esje frisdank, een 
boekje met tips tegen voedselverspilling, een maatbeker 
en een vershoudbakje van Mepal. De avond werd 
afgesloten met een quiz over voedselverspilling: elke 
tafel speelde als één team en streden tegen elkaar 
voor de overwinning. Het event was helemaal top. We 
zijn trots op de impact die we hebben gemaakt bij drie 
generaties. 

THT - Diner 
Abel, Henriëtte, Andja

Bekijk hier de fi lm 
over THT - diner



Op vrijdag 10 juni vond onze challenge, No Labels, plaats. 
Met deze challenge wilden wij jongeren bewust maken 
van labels en vooroordelen. Wij wilden jongeren leren 
hoe ze het best met labels en vooroordelen kunnen 
omgaan en hoe ze deze niet als obstakels in het dagelijks 
leven kunnen zien. 

Voor onze challenge hebben wij 60 leerlingen uit 
de tweede klas van het Haags Montessori Lyceum 
uitgenodigd om aan deze dag mee te doen. In eerste 
instantie wilde we deze dag voor jongere kinderen 
organiseren. Door bij de voorbereiding van onze 
challenge in gesprek te gaan met jongere kinderen (onze 
eigen broertjes en zusjes) kwamen we erachter dat dit 
onderwerp voor hen nog niet echt speelt. We hebben 
toen onze doelgroep aangepast van 12 jarige naar 14 
jarige.  

We hebben voor deze challenge samenwerking gezocht 
met drie externe partijen; Respect Foundation, Youz 
Preventie en Recycling Education 21st. Zij hebben 
alle drie een workshop verzorgd. In deze workshops 
werd een bepaald thema behandeld omtrent labels en 

vooroordelen. Het mooie was dat de workshops perfect 
op elkaar aansloten. Een van de organisaties is opgericht 
door een oud-collegelid van Madurodam. Madurodam 
Kinderfonds is partner van de Respect Foundation. Ook 
is al eerder samengewerkt met Youz Preventie. We zijn 
superblij dat zij ons alle drie hebben geholpen om deze 
dag tot een succes te maken.

Aan het begin van de dag hebben we de leerlingen 
ontvangen in Madurodam en een korte introductie 
gegeven over de dag en het programma. De workshops 
werden gegeven op het Cruyff Court in Madurodam en 
twee zalen. Na de eerste workshopronde was er tijd 
voor een kleine pauze om iets te drinken en om met 
elkaar te praten over wat iedereen net had meegekregen. 
Na de tweede workshop volgde een heerlijke lunch en 
kregen de leerlingen de tijd om het park te bezoeken. 
Na de derde workshop hebben wij gezamenlijk de dag 
afgesloten. 

Als organisatoren hebben we, waar het kon, meegedaan 
met de workshops. We waren onder de indruk van 
de actieve inzet van de leerlingen en hoe ze zich 
openstelden tijdens het gesprek. Ook hebben wij met 
een aantal leerlingen gesproken over de dag en wat ze 
hebben geleerd. De reacties waren erg positief. Iedereen 
vond het een leuke dag en heeft het belang van het 
onderwerp meegekregen. Doel gehaald en impact 
gemaakt! 

No Labels
Wiktoria, Fedde, Yvette

11

Bekijk hier de fi lm 
over No Labels



Op zondag 15 mei 2022 vond onze challenge, 
MaduroThrifts, plaats. De dag stond in het teken van 
het informeren over de schadelijke eff ecten van de 
kledingindustrie, zoals het weggooien van kleding 
en de stoff en die vrijkomen tijdens de productie, en 
wat jij daar zelf tegen kan doen als consument. Dit 
hebben wij gekozen omdat wij vinden dat er te weinig 
aandacht is voor dit probleem, en er daarom maar 
weinig jongeren weten hoe belangrijk hun keuzes qua 
kleding zijn. We wilden met onze challenge jongeren 
meer bewust maken van het probleem en wat ze er aan 
kunnen doen. Deelnemers konden hun oude kleding 
naar Madurodam brengen en op de school van Isis of 
Mila inleveren op 12 en 13 mei. In ruil daarvoor kregen 
ze bonnetjes. Op zaterdag 14 mei hebben we samen 
met de hulp van een aantal vrijwilligers alle ingebrachte 
kleding gekeurd op kwaliteit, gesorteerd op kleur en 
op kledingrekken gehangen. Toen was het zo ver, de 
dag van onze challenge. Al vroeg in de ochtend waren 
we bij Madurodam om de foyer te versieren en onze 
eigen pop-up shop in te richten. Na het neerzetten van 
de kledingrekken, het opzetten van pashokjes en het 

plaatsen van spiegels was de foyer omgetoverd tot een 
echte winkel en waren we klaar om de deelnemers te 
ontvangen. Om 15:00 uur kwamen de eerste shoppers, 
die meteen enthousiast door de rekken gingen zoeken 
naar een ‘nieuwe’ aanwinst voor hun kledingkast. Alle 
bezoekers vonden één of meerdere kledingstukken om 
‘af te rekenen’ en mee naar huis te nemen. Ook konden 
ze gezellig praten met andere bezoekers met een hapje 
en een drankje. Ze kregen ook nog een boekje mee met 
meer informatie en handige tips over wat de invloed is 
op het klimaat van nieuwe kleding. De kleding die we 
over hadden, hebben we geschonken aan Terres des 
Hommes. Zij hebben tweedehands winkels waarvan de 
inkomsten worden besteed aan projecten van Terres 
des Hommes.

Het was een erg gezellige boel en bovendien een 
zeer geslaagde dag. Met onze challenge hebben 
wij deze jongeren bijgebracht wat zij zelf kunnen 
doen om de gevolgen van de kleding die ze kopen te 
minimaliseren, en op deze manier zelf iets te doen voor 
de samenleving! 

Maduro Thrifts 
Isis en Mila
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Één van de rollen van het college is het geven van 
speeches, vaak gaat dit gepaard met het verwelkomen 
van een groep gasten die een evenement hebben 
bij Madurodam, zoals bijvoorbeeld een congres. 
Wij hebben allemaal minimaal één keer een speech 
gehouden en sommigen ook meerdere keren. Uiteraard 
werd onze burgemeester Henriëtte vaak naar voren 
geschoven om wat te vertellen. Maar ook de loco-
burgemeester en de wethouders hebben meerdere 
keren voor groepen mogen staan. 

Van alles komt er over de vloer bij Madurodam, van 
privépartners van de NAVO tot woningvereniging BMT 
tot aan YouTuber Touzani. Elke keer werden onze gasten 
hartelijk verwelkomd door één van ons en kregen we de 
kans om te oefenen en ervaring te krijgen met spreken 
voor grote groepen, iets wat voor velen toch een beetje 
spannend is. Ik denk dat wij allen enorm veel hebben 
geleerd van het geven van speeches: je moet toch maar 
even voor vreemde mensen de microfoon pakken en je 

woord doen. En het wordt uiteraard van je verwacht dat 
je dit op een goede manier doet en het juiste verhaal 
vertelt. Dat is toch iets anders dan de presentatie van je 
kunstwerk bij handvaardigheid. Je leert je angst om te 
spreken voor publiek overkomen, je leert hoe je in een 
korte tijd je boodschap goed over kan brengen. Om dit 
goed te doen moet je er van tevoren over nadenken en 
het op papier zetten en oefenen! Allemaal vaardigheden 
die erg handig zijn in de rest van ons (zakelijke) leven. Zo 
mochten wij ieder op onze eigen manier het ontstaan 
van Madurodam vertellen, het verhaal over onze 
naamgever George Maduro, de maatschappelijke rol van 
Madurodam en natuurlijk over onze eigen challenges. 
Verhalen die vaak voor de luisteraars onbekende 
elementen bevatten. “Oh, ik wist helemaal niet dat dit 
de historie van Madurodam is en dat Madurdam zich 
maatschappelijk inzet” was vaak de reactie nadat wij ons 
verhaal hebben mogen vertellen. We zijn dankbaar dat 
we hebben mogen bijdragen aan het uitdragen van het 
verhaal van Madurodam wat voor ons een al met al hele 
leuke, spannende en leerzame ervaring is geweest.

Wat bracht het bestuursjaar nog meer
Speeches, Julian
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Aan het begin van ons collegejaar, in september, vindt 
het Prinsjesfestival plaats in Den Haag. Een festival 
voorafgaand aan Prinsjesdag waarbij het vieren van 
de democratie centraal staat. Hiertoe worden diverse 
activiteiten in de stad georganiseerd vooral ook voor 
jongeren. Om hen het belang van de democratie mee 
te geven. Madurodam Kinderfonds is mede-financier 
van het festival. Burgemeester Henriëtte heeft bij de 
opening van het festival een speech gegeven. Het 
hele college was uitgenodigd voor het traditionele 
Prinsjesontbijt. Dit was één van de eerste evenementen 
van het college. We zaten in de buitenlucht naast de 
Hofvijver aan lange tafels met andere genodigden, 
zoals Haagse raadsleden, medewerkers van Haagse 

zorginstellingen, bewoners uit diverse stadsdelen 
en leden van de Eerste en Tweede Kamer. Er waren 
dansoptredens, muzikanten en een hoedenmodeshow. 
Na afloop waren er workshops voor kinderen, een markt 
en een DJ. Wij zaten aan tafel met een meneer wiens 
broer vroeger in het college had gezeten toen het nog 
Jeugd GemeenteRaad heette. Heel leuk om te vertellen 
wat wij nu als college doen. Ook kwam burgemeester 
Van Zanen langs om ons welkom te heten. Henriëtte 
is ook nog kort geinterviewd. Het was een hele leuke 
ochtend, we hebben elkaar beter leren kennen, nieuwe 
mensen ontmoet én geweldig om een keer te ontbijten 
aan de Hofvijver.

Prinsjesfestival
Isis
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Op de derde dinsdag van september vieren we elk 
jaar Prinsjesdag. Dit jaar is Madurodam voor het eerst 
benadert met de vraag of één van de collegeleden deze 
dag wilde gaan verslaan als speciale reporter en dat 
werd ik! Vier middelbare scholieren deden verslag over 
wat er allemaal gebeurt op Prinsjesdag. Maud liep mee 
met de Minister van Financiën, Imane liep mee met de 
voorzitter van de Tweede Kamer, Darryl was de razende 
reporter en ik mocht de hele dag meelopen met de 
voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn. Op 
deze manier wil de overheid jongeren meer betrekken 
bij de gebeurtenissen op Prinsjesdag. Voordat het zover 
was heb ik een kennismaking gehad op het ministerie en 

uitgebreid gesproken met diegene die mij de hele dag 
ging begeleiden. Superspannend maar wel heel erg leuk!
Ik was al heel vroeg op Madurodam voor een interview 
voor het programma “Goedemorgen Nederland”, 
waarna ik met Jan Anthonie Bruijn meereed naar de 
Eerste Kamer. Ik kreeg een rondleiding door het gebouw 
en mocht vragen stellen aan Kees Oudshoorn, de 
kamerbewaarder van de Eerste Kamer. Ook mocht ik 
Eerste Kamerlid Arda Gerkens interviewen en was ik bij 
de ontmoeting van de burgers met Jan Anthonie Bruijn. 
Hierna mocht ik ook aanwezig zijn in de Grote Kerk 
tijdens de Troonrede. Van al mijn gesprekken zijn vlogs 
gemaakt die via sociale media zijn gedeeld. Het was voor 
mij een hele bijzondere  ervaring die ik nooit zal vergeten. 
Het was een mooie kans waar ik veel van heb geleerd. 

Prinsjesdagreporter
Fedde



Elk jaar is het op 1 oktober Nationale Ouderendag, dan 
wordt er extra aandacht gevraagd en besteedt aan de 
ouderen in heel Nederland door het Ouderenfonds. 
Één van de doelen van het Madurodam Kinderfonds 
is verbinding leggen tussen verschillende groepen. 
Daarom vierden we op Madurodam op 1 oktober 
voor de eerste keer Ouderendag met ouderen en 
jongeren. Deze dag hebben we georganiseerd in 
samenwerking met het Ouderenfonds en een aantal 
Haagse organisaties (Participatiekeuken, Laakse Lente 
en Stichting Move) die ook tot doel hebben verbinding 
te leggen tussen diverse groepen in de stad. Er waren 
verschillende activiteiten waar oud en jong zich van 
te voren voor had ingeschreven. Zo werd er samen 
gezongen, gesport, geschilderd, gedichten gemaakt én 

een speciale speurtocht gelopen door Madurodam. 
Jong en oud samen is een geweldige combinatie. Er 
worden vragen gesteld en gesprekken gevoerd die beide 
groepen normaal gesproken niet hebbben. Iedereen 
had het naar zijn zin en was erg enthousiast. Sandra 
Schuurhof wist het programma op haar bekende wijze 
aan elkaar te praten en ondertussen korte interviews te 
houden met de deelnemers. Na afl oop van de workshop 
hebben we met zijn allen gedineerd, hier sloot Kavita 
Parbhudayal, loco-burgemeester van Den Haag bij aan. 
Het eten was bereid door de Participatiekeuken en erg 
lekker. Als afsluiter hebben we met z’n allen O O Den 
Haag gezongen. Het was een erg geslaagde dag waarbij 
jong en oud samen er een prachtige dag van hebben 
gemaakt.

Ouderendag
Fedde
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Donderdag 9 december zijn Henriëtte en Andja op 
bezoek geweest bij burgemeester Jan van Zanen in het 
stadhuis in Den Haag om bij te praten. De burgemeester 
heeft Henriëtte geinstalleerd aan het begin van het 
bestuursjaar. Hij heeft toen ook alle tien de pitches van 
de collegeleden gehoord en is dus op de hoogte van 
de challenges die we als college willen uitvoeren. “We 
hebben gesproken over de challenge van mij, Andja 
en Abel, onze reis naar Dachau in november en onze 
ervaringen in het college tot nu toe. Helaas kon onze 
challenge die maandag 6 december gepland stond 
niet doorgaan, daardoor hebben we wel veel ervaring 
opgedaan én kunnen nu e.e.a. bijschaven om er een nog 
mooier en succesvoller event van te maken. Wij hebben 
de burgemeester gevraagd of hij ons kon linken aan 
partijen die zich ook inzetten tegen voedselverspilling. 
Hij heeft ons enorm geholpen door een voor ons 
onbekende partij voor te stellen: de Haagse Zwam. 
Dit is een organisatie die van oude koffie een z.g.n. 
zwam maakt en daarvan weer tapenade maakt. Wat 
superleuk was dat hij een proefpakket hiervan had en 
het aan ons meegegeven heeft om dit te proberen en 
te bedenken of we hier misschien wat mee kunnen 
voor onze challenge. Het was een superleuk bezoek! En 
ons cadeau komt vast en zeker aan zijn ‘wall of fame’ te 
hangen!” aldus Henriëtte en Andja.

Bezoek Jan van Zanen
Henriëtte en Andja
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Tweehonderd jaar geleden werd het Mauritshuis, dat 
ooit gebouwd werd als woonhuis voor graaf Johan 
Maurits van Nassau-Siegen, een museum. Het museum 
bestaat dit jaar 200 jaar. Helaas is door corona er geen 
grootse opening van dit feestelijk jaar geweest. Als 
alternatief hebben we in Madurodam de aankleding 
van het Mauritshuis hetzelfde gemaakt als bij het 
echte Mauritshuis en staan er miniatuurpoppetjes van 
de directeur van het Mauritshuis en burgemeester 
Henriëtte. Naar aanleiding van deze ontmoeting werd 
het hele college uitgenodigd voor een bezoek aan het 
echte Mauritshuis. Tijdens dit bezoek hebben we een 
interessante en leuke rondleiding gekregen en van alles 
gehoord over de unieke geschiedenis van het museum 
en de verhalen achter een aantal schilderijen. 

Wat mij het meeste is bijgebleven is de refl ectie van de 
17e eeuw in de bouw van het museum. De kunst zat niet 
alleen in de schilderijen, maar ook in de bouw van het 
museum zelf. Dit was zeker een inspirerend en leerzaam 
bezoek.

Één van de evenementen waar ik aan deel mocht 
nemen als onderdeel van het college van B&W was 
de opening van de Week van Respect in Madurodam 
op 8 november. De Week van Respect wordt jaarlijks 
georganiseerd door de Respect Foundation, een 
organisatie die al jaren partner is van het Madurodam 
Kinderfonds.  

De Week van Respect is een landelijke 
bewustwordingscampagne om de groeiende 
intolerantie en spanningen in de samenleving aan te 

pakken. Het doel van dit openingsevenement is om 
jongeren te inspireren en motiveren om bij te dragen 
aan een respectvolle samenleving waar iedereen zich 
welkom voelt. 

Dankzij de inspirerende verhalen van gastsprekers ben 
ik voor het eerst in een lange tijd stil gaan staan bij de 
betekenis van respect. Voor mij is respect het kunnen 
verschillen van meningen, maar er over kunnen praten 
en het verschil van mening kunnen accepteren.

Opening REF
Yvette

Bezoek Mauritshuis
Yvette
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11 december is voor Abel en mij een dag om nooit 
te vergeten. We mochten namelijk de Haagse 
vrijwilligersprijs van het jaar uitreiken. Deze prijs wordt 
in verschillende categorieën verdeeld. Wij mochten de 
winnaars in de categorie vrijwilligersteams verrassen: 
Marieke Kronemeijer en haar dochter van stichting Peer 
to Peer interventie. Deze stichting geeft peer education 
over lesbische, homoseksuele en transgender leefstijlen 
op middelbare scholen en dan met name op VMBO-
scholen. De uitreiking werd live uitgezonden op TV-
west, dus Abel en ik moesten natuurlijk wel even goed 
oefenen van te voren, zodat we niet allemaal rare dingen 
zouden zeggen. Met een bosje bloemen en een party 
popper belden we aan bij Marieke. Dat laatste was 
misschien niet heel handig om mee te nemen, omdat 
heel de straat onder de confetti lag, maar het was wel 
een leuk idee! Marieke deed samen met haar dochter 
open en waren super verrast en vereerd dat ze deze 
prijs in ontvangst mochten nemen. Ze zagen het als 
een echte eer om dit te winnen! Abel en ik vonden het 
hartstikke leuk om dit te mogen doen, omdat het een 
ervaring was om nooit te vergeten!

Uitreiking vrijwilligersprijs
Emma

Op 13 april 2022 mochten Abel en ik een iftarmaaltijd, 
een maaltijd tijdens Ramadan om het vasten te breken, 
bijwonen in de Schilderswijk. We werden hiervoor 
uitgenodigd door het Stage huis Schilderswijk. Het was 
iets heel bijzonders om bij te zijn, aangezien het voor 
ons allebei de eerste keer was om zoiets mee te maken.
Toen we aankwamen was het opbouwproces op het 
pleintje bij de Tenierstraat nog in volle gang; er stond 
een grote open tent waar nog tafels en hittelampen 
werden geplaatst, en de eerste mensen kwamen 
net aanlopen. Nadat alles was opgezet namen we 
plaats aan de tafels en namen we nog even de tijd 
om onze tafelgenoten te leren kennen voordat de zon 
onder was en het tijd was om te beginnen met eten. 

Uiteindelijk zaten we aan lange tafels met verschillende 
mensen: jong en oud, uit de buurt en van verder weg. 
Het leuke was dat iedereen met elkaar en met ons 
in gesprek ging en onze vragen beantwoordde. Als 
voorgerecht werden er bordjes met verschillende 
bladerdeeghapjes uitgedeeld die erg lekker waren. Ook 
stonden er bepaalde zoetigheden en dadels op tafel, 
voor het breken van het vasten en voor net daarna. Als 
hoofdgerecht was er rijst met groente. Het was allemaal 
erg lekker, en het was een hele gezellige boel de hele 
avond. We hebben leuk gepraat en veel geleerd over 
een ander geloof en andere culturen. Het was zeker een 
ervaring om niet meer te vergeten!

Iftar Schilderswijk
Mila
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In 2007 hebben de Johan Cruyff Foundation en 
gemeente Den Haag een Cruyff Court in de Haagse wijk 
Laakkwartier gerealiseerd met een financiële bijdrage 
van Madurodam Kinderfonds; Cruyff Court Madurodam. 
Na 15 jaar was het veld aan renovatie toe, ook hier heeft 

Madurodam Kinderfonds een bijdrage voor gegeven. 
In 2021 is de renovatie gestart en op woensdag 13 
april 2022 mocht ik het Cruyff Court Madurodam in 
Laakkwartier (her)openen. Voor de kinderen uit de 

buurt was er een soort sportdag georganiseerd, ze 
konden de hele dag allerlei verschillende sporten doen 
zoals voetbal, hockey, tennis, basketbal en dansen. Ik 
kwam aan toen deze dag al volop bezig was. Natuurlijk 
heb ik een balletje meegetrapt. Het voetbaltoernooi, 
als onderdeel van de sportdag, werd stilgelegd en ik 
mocht met iemand van de Johan Cruyff Foundation 
het veld op. Ik heb de kinderen kort verteld wie ik was 
en wat ik hier eigenlijk deed. Het grote moment was 
eindelijk aangebroken en ik mocht, samen met één 
van de kinderen, het vernieuwde Cruyff Court officieel 
heropenen. Dit mocht ik doen door met een hockeystick 
de bal in het goal te slaan. Ik was nog even bang dat ik 
zou missen, maar gelukkig sloeg ik de bal nog net het 
goal in. Het was een hele bijzondere ervaring!  Door 
deze renovatie kunnen ook de komende 10-15 jaar 
kinderen uit de wijk het Cruyff Court Madurodam 
gebruiken als een veilige plek om te kunnen sporten en 
bewegen. De gemeente Den Haag en lokale partners 
dragen zorg voor een structureel activiteiten aanbod 
om kinderen ook daadwerkelijk aan te zetten tot 
bewegen en ontwikkeling waarmee het Cruyff Court 
een positieve bijdrage aan de wijk heeft. Ik blijf het de 
komende jaren volgen!

Opening CruyffCourt 
Abel
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Reflectie bestuursjaar 2021-2022

Abel

Toen ik me eenmaal aangemeld had wist ik eigenlijk 
nog niet zo goed wat me te wachten stond en of 
dit wel een goede keuze was. Door het jaar heen 
merkte ik al snel dat het zeker een goede keuze is 
geweest om mee te doen. Dit jaar heb ik van alles 
geleerd en gedaan, veel dingen die ik uit mezelf 
zeker nooit zou doen. Ook heb ik heel veel mensen 
ontmoet van allerlei verschillende organisaties, dit 
was ook altijd erg leerzaam. 

Dit jaar heeft mij heel veel bijzondere, leerzame en 
vooral ook leuke ervaringen gebracht. Er werd op 
voorhand gezegd dat het jaar snel voorbij zou gaan, 
ik dacht dat dat wel mee zou vallen. Helaas is het 
tegendeel waar, het jaar is voorbij gevlogen. Gelukkig 
heb ik er wel heel erg van kunnen genieten. En weet 
ik, dat áls het zou kunnen, ik me nog een keer zou 
aanmelden!

Henriëtte

Voordat het bestuursjaar begon, had ik geen idee 
wat me te wachten stond en wat dit jaar mij ging 
brengen. Al snel kwam ik erachter dat mij heel veel 
leuks, leerzaams en unieks te wachten stond. Ik heb 
echt van alles meegemaakt, veel nieuwe mensen 
ontmoet en leren kennen en heel veel geleerd. Ik 
ben heel vaak uit mijn comfort-zone gehaald! Ik 
weet nu wat het is om voor een groot publiek te 
spreken. Ook heb ik nu een veel beter idee hoe een 
organisatie in elkaar zit en wat er bij komt kijken om 
een evenement te organiseren. Ik ben heel dankbaar 
dat ik de kansen heb gekregen om dit jaar wat voor 
de ander te doen en met goede doelen te mogen 
werken. Zitting hebben in het college van B&W 
van Madurodam is één van mijn meest unieke en 
waardevolste ervaringen die ik tot nu toe heb gehad. 
Door het college heb ik naast mijn eigen persoonlijke 
ontwikkeling ook veel geleerd over én van anderen. 
Het was een erg mooi en uniek jaar en een ervaring 
die ik nooit meer zal vergeten.



Fedde

Ik had niet verwacht dat dit bestuursjaar me zoveel 
zou brengen. Ik heb veel meer geleerd dan ik had 
gedacht en heb daar ook heel veel plezier in gehad. 
Ik heb persoonlijk een grote groei doorgemaakt, 
ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en vind het 
makkelijker om voor grote groepen iets te vertellen. 
Ik heb ook heel veel geleerd van het organiseren 
van onze challenge, dingen die je niet tijdens school 
kan leren maar je echt moet ervaren. Ik vond het 
heel leuk dat ik me met onze challenge heb kunnen 
inzetten voor iets dat ik (en Yvette en Wiktoria) zelf 
belangrijk vonden. We hebben hiermee echt een 
bijdrage geleverd aan de samenleving. Voor deze 
kans ben ik heel dankbaar. Ik heb veel verschillende 
mensen ontmoet en daar ook veel van geleerd. We 
zijn dit jaar als college ook een hele hechte groep 
geworden waar ik me erg bij thuis voel. Ik vond het 
een heel leerzaam, nuttig en vooral ook gezellig 
bestuursjaar.

Andja

Dit collegejaar begon voor mij erg spannend, ik wist 
namelijk niet wat er van mij werd verwacht en wat 
mij te wachten stond. De eerste kennismaking stelde 
mij al snel gerust, iedereen was super aardig en ik 
voelde dat het een erg leerzaam jaar zou worden. Ik 
heb, zoals ik had verwacht, heel veel nieuwe dingen 
geleerd en unieke ervaringen gehad. Het meest 
interessante wat ik heb geleerd is hoe je een groot 
diner organiseert, wat daar allemaal bij komt kijken 
en welke voorbereidingen je moet doen. Wat ik ook 
heb geleerd is spreken voor een grote groep. Dit 
heeft er voor gezorgd dat ik veel zelfverzekerder 
voor een groep mensen een verhaal kan vertellen. 
Ook heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en 
ben ik persoonlijk gegroeid. Het was een super 
gezellig en leerzaam jaar. Om een jaar deel te zijn 
van het college van B&W is een unieke ervaring die 
ik zeker nooit zal vergeten.

Reflectie bestuursjaar 2021-2022



Mila

Dit collegejaar ben ik enorm gegroeid als persoon 
en heb ik ontzettend veel geleerd. Dat klinkt 
cliché, maar het is echt waar. Ik merk dat mijn 
zelfvertrouwen in alle aspecten gegroeid is. Als 
mij een jaar geleden werd verteld dat ik zou gaan 
spreken voor grote groepen, met zo weinig moeite 
en zonder echte zenuwen had ik dat nooit geloofd. 
Ook zou ik niet hebben geloofd dat ik nu zo makkelijk 
op anderen af durf te stappen en zo makkelijk een 
gesprek kan aangaan met belangrijke mensen, zoals 
even op de burgemeester van Den Haag afstappen. 
Draaiboeken maken, een event plannen, behind the 
scenes bij bedrijven en evenementen kijken, goede 
doelen bezoeken en nog veel meer is dit jaar voorbij 
gekomen. Ik heb zo veel moois, leuks, geweldigs 
en indrukwekkends meegemaakt in de vorm van 
workshops, diners, de reis naar Dachau en nog veel 
meer dingen waarvan ik eerder niet eens wist dat ze 
bestonden of dat ze zo leuk waren. Dit collegejaar 
heeft me een hoop nieuwe fijne herinneringen 
gegeven door de ontzettend leuke mensen met wie 
ik dit jaar te maken heb gehad, vooral de hechte 
groep van de collegeleden zelf. Ik kijk met een 
warme glimlach en een goed gevoel terug op het 
afgelopen jaar, en ik ben heel dankbaar dat ik deze 
ervaringen voor altijd bij me zal mogen dragen.

Yvette

Meedoen aan het college van B&W was zeker één 
van de beste keuzes die ik gemaakt heb! Ik heb er 
ontzettend veel van genoten en geleerd. Dankzij 
Madurodam heb ik geleerd om speeches te geven, 
initiatief te nemen en te werken in een team. Ik ben 
nu iemand met veel meer moed en zelfvertrouwen, 
iemand die het oké vindt om uit haar comfort zone 
te stappen.



Emma

Dit jaar was een jaar die ik nooit meer van mijn 
leven zal vergeten. Met het college hebben we 
dit jaar kansen gekregen die weinig van onze 
leeftijdsgenoten krijgen. Van deze ervaringen heb 
ik super veel geleerd op heel veel verschillende 
vlakken: bij de bestuursvergaderingen leerden we 
hoe een organisatie werkt, bij de workshops leerden 
we hoe onze challenge te organiseren op een 
manier die we op school nooit zullen krijgen. Ik zou 
nog veel langer kunnen doorgaan, maar dan schrijf 
ik dit boekje helemaal vol. Ik vond het een super leuk 
jaar met super veel leuke mensen. Heel erg bedankt!

Wiktoria

In het begin van het collegejaar was ik enorm 
gespannen. Ik wist niet wat er van mij verwacht 
werd als collegelid en hoe ik me goed kon mengen 
in de groep. Het was allemaal een groot vraagteken. 
Ik zat er zelfs over na te denken of het wel een 
goede keuze was geweest om deel te nemen aan 
het college. Gelukkig werd dat spannende gevoel 
al na een tijdje minder en begon ik meer mijzelf te 
zijn. Ik heb mijn plekje gevonden binnen de groep 
en binnen Madurodam. Dit collegejaar heeft mij 
enorm veel gebracht, ervaring en veel nieuwe 
vrienden. Het was een bijzonder jaar die mij een 
andere kijk op de wereld heeft gegeven. Een jaar 
waarin ik me bewuster ben geworden dat impact 
maken belangrijk is. Het was een jaar waarin 
ik mezelf beter heb leren kennen en waarin ik 
persoonlijk ben gegroeid. Het heeft een boost aan 
mijn zelfvertrouwen gegeven, waardoor spreken 
voor een groep makkelijker is geworden tot aan het 
organiseren van een eigen event. Het was een jaar 
dat ik nooit had willen missen.
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Julian

Ik was aan het begin een beetje twijfelachtig of ik 
de uitnodiging van mijn afdelingsleider om een 
jaartje college van B&W te gaan doen wel moest 
accepteren. Ik had geen idee wat het was, waarom 
het er was en het leek meer op een soort extra last 
boven op het toch al zware 5VWO. Nadat ik met 
mijn broer had gesproken, die mensen kent die dit 
ook hadden gedaan, was ik overtuigd om het wel te 
doen. En wat was dat een geweldige keuze, achteraf 
gezien. In plaats van een last is het collegejaar 
bij Madurodam een hele gezellige, leerzame 
en interessante ervaring. Je leert vaardigheden 
zoals organiseren, spreken voor groepen terwijl 
je ook de gezelligheid met medeleerlingen en de 
bestuursleden hebt. Tijdens de bestuursvergadering 
was het 50% lachen en 50% praten over serieuze 
zaken. Dat zegt al genoeg over de sfeer binnen 
Madurodam, die is geweldig. Ik denk dat de trip 
naar Dachau bij velen van ons ook erg hoog 
staat aangeschreven, dat was super interessant 
en ongelofelijk gezellig (buiten het bezoek aan 
het kamp) én verbindend. Al met al was het een 
geweldige ervaring. Ik ben heel dankbaar dat ik 
de kans heb gekregen om dit te hebben mogen 
meemaken. 

Isis

Toen ik me opgaf voor het zijn van wethouder wist 
ik niet wat me te wachten stond. Voor de eerste 
kennismaking was ik erg zenuwachtig, ik wilde een 
goede indruk maken op de bestuursleden en de 
andere collegeleden. Gelukkig bleek iedereen erg 
aardig te zijn en voelde ik mij al snel comfortabel. 
Ik heb geleerd om bij bestuursvergaderingen en 
evenementen assertiever te zijn. Ook heb ik veel 
nieuwe mensen ontmoet met bijzondere verhalen 
en dingen geleerd die andere kinderen pas veel later 
of misschien helemaal niet leren. Als college maken 
we echt impact op de samenleving en ik heb veel 
meer geleerd dan ik in gedachte had. Het was een 
zeer leerzaam jaar dat ik nooit zal vergeten.
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