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Hoe wordt je lid van het college van B&W van Madurodam? 

Dat verschilt. Sommigen leden worden door hun schoolleiding 

gekozen, anderen melden zich aan door het schrijven van een 

motivatiebrief. Nadat de school de keuze heeft gemaakt, moeten we 

een motivatiebrief schrijven aan Madurodam. In juli zijn we voor het 

eerst met het nieuwe college bij elkaar gekomen om kennis te maken. 

We kregen een rondleiding door Madurodam, hebben uitgebreid 

het verhaal van de oprichting van Madurodam gehoord. De middag 

werd afgesloten met speeddates met het oude college, bestuur van 

Madurodam Kinderfonds en directie van Madurodam. 

Op 3 september zijn we geinstalleerd. Hiervoor heeft ieder een korte 

presentatie gehouden, waarbij verteld werd hoe hij/zij zich gaat 

inzetten voor de maatschappij tijdens het bestuursjaar. Er kwamen 

verschillende challenges naar voren zoals; kinderen leren te zwemmen, 

jong en oud samenbrengen, kinderen die niet de kans krijgen om te 

sporten/muziek te spelen te helpen en natuurlijk de MAD-day. MAD-

day is de challenge van Ties Brink, die hiermee gekozen werd tot 

burgemeester van Madurodam.

Installatie college 
van B&W
Door Meryem & Daan
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Na een gezellige borrel in de foyer met familie, vrienden en andere 

genodigden, zijn we samen met het oude college en bestuur van 

Madurodam Kinderfonds naar huize Dorrepaal in Voorburg gegaan. 

Huize Dorrepaal is een bijzondere plek voor Madurodam. George 

Maduro heeft aan het begin van de oorlog huize Dorrepaal met 

verve verdedigd tegen een aanval van de Duitsers tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Dankzij deze dappere missie ontving hij na de oorlog 

de Militaire Willemsorde, de hoogste en oudste onderscheiding in de 

Nederlandse ridderorde. 
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Een van de belangrijkste taken die wij als wethouders hebben, is projecten 
bezoeken die een aanvraag voor een bijdrage hebben ingediend bij het Madurodam 
Kinderfonds. Wij worden voor de bestuursvergadering in twee- of drietallen verdeelt 
en krijgen aanvragen toegewezen. We maken zelf een afspraak met de mensen van 
het project om hen van alles te vragen en uit te laten leggen over het project. Daarna 
gaan we overleggen of het project voldoet aan de doelstellingen die Madurodam 
Kinderfonds nastreeft zoals; is de doelgroep kinderen in de leeftijd tussen 8-12 jaar, 
wordt in het project hun empathisch vermogen, zelfredzaamheid, daadkracht en 
moed vergroot? En is een onderdeel van het project dat ze actief iets doen voor 
een ander, dus uitvoeren wat ze geleerd hebben tijdens het project. Als dit allemaal 
positief bevestigd wordt, gaan we kijken naar de hoogte van de aanvraag en doen 
hierover advies aan het bestuur. Deze taak is best serieus en belangrijk omdat het 
over veel geld gaat en je af en toe een lastige knoop moet doorhakken.    

Om te laten zien hoe het beoordelen van een stichting gaat, laten we hieronder een 
stukje van een verslag van zo’n projectbezoek zien. Dit project,‘Bij-1’, is bezocht door 
Meryem en Joachim.

BIJ-1

Bij-1 is een vrijwilligersorganisatie die zich vooral inzet voor kinderen en 
ouders die in armoede leven. 
Daarnaast ontvangen ze bij Bij-1 nieuwe migranten, die door met elkaar te spelen/
praten de taal leren en nieuwe vaardigheden opdoen. Deze kinderen kunnen na 
schooltijd en in het weekend naar Bij-1 gaan in een zgn Kinderclub en daar met 
anderen kinderen spelen. Het doel van Bij-1 is dat er een veilige en liefdevolle plek 
ontstaat waar de kinderen zich met plezier en creativiteit kunnen ontwikkelen. Men 
hoopt dat de kinderen zich hierdoor realiseren dat ze waardevol zijn, dat zij mogen 
ontdekken wie ze zijn en dat zij de kans krijgen een toekomst op te bouwen.  

Projectbezoeken
Door Lukas & Joachim
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Vragen aan de organisatie Bij-1

Is het project goed voor kinderen, zijn de kinderen de groep die direct 
profi teren van het project, hoeveel kinderen worden er bereikt, direct en 
indirect en in welke leeftijd?
De kinderen die profi teren van deze organisatie wonen in Spoorwijk, een 
multiculturele wijk in Den Haag waar veel gezinnen in armoede leven en de kinderen 
over het algemeen minder goed presteren op school. De activiteiten zijn dan ook 
gericht op families die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De activiteiten zijn 
bestemd voor kinderen in diverse leeftijdscategorien.

Leren de kinderen vaardigheden om in de toekomst te kunnen functioneren in 
de maatschappij (zelfredzaamheid)?
Naast het feit dat je op een Kinderclub leert met elkaar om te gaan, samen te 
spelen en te delen, wordt er bij de activiteiten gebruik gemaakt van een benadering, 
gebaseerd op het uitdagen van kinderen in een veilige omgeving, om zichzelf te leren 
ontdekken, te mogen onderzoeken en te experimenteren. Een benadering die goed 
van pas komt in hun verdere leven.

Het leren verantwoordelijkheid te nemen voor “ik en de ander”, verbinden met 
de ander (van “ik” naar “wij” denken)
Omdat er elke dag veel kinderen komen, leren de kinderen om binnen de groep 
met elkaar om te gaan en de delen. Zo worden de kinderen vanuit hun individuele 
omgeving gehaald en uitgedaagd te leren hoe zij in een (onbekende) groep kunnen 
functioneren. 

Het vergroten van empatisch vermogen (inleven in ander) naast kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en durf om voor jezelf te gaan staan en soms zelfs tegen 
de stroom in te gaan.

Tijdens ons bezoek hebben we met twee jongens gespeeld. Een kwam uit Syrië. We 
waren met autootjes aan het spelen en toen begon hij ineens te vertellen dat deze 
auto’s vroeger ook door de woestijn in Syrië reden, maar dat de oorlog daar een 
einde aan heeft gemaakt. De andere jongen vroeg: “Waarom dan?”. “Weet ik niet,” 
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was het antwoord, “Maar het is niet leuk voor de mensen daar”. Toen zei die andere 
jongen: “Nou, laat ze dan maar gauw ophouden met die oorlog”. Dit voorbeeld laat 
zien dat kinderen bij de Kinderclub leren om zich in te leven in anderen, niet omdat 
ze les krijgen, maar omdat kinderen elkaar verhalen vertellen.

Het opleiden naar een bestaan (persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, 
samenleven)
Door met elkaar om te leren gaan, elkaar te ontmoeten en te leren kennen worden 
de persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en empathie van de kinderen 
gestimuleerd. Omdat veel kinderen niet goed eten of een onregelmatig eetpatroon 
hebben, krijgen ze tijdens de activiteiten fruit, brood en nootjes. Zo leren de kinderen 
ook nog eens wat gezond is en wat niet. Op latere leeftijd zorgen deze aangeleerde 
eigenschappen ervoor dat je goed kan functioneren in de maatschappij.

Advies
Na een leuke, speelse en leerzame middag zijn wij tot het volgende advies gekomen. 
Wij stellen voor de bijdrage van Euro 5.000,- voor Bij-1 goed te keuren. Bij ons advies 
spelen de volgende argumenten een rol:

1. Bij-1 is een professionele organisatie die zich al heel wat jaren met de problemen 
van kinderen in Spoorwijk bezighoudt. De organisatie is goed op de hoogte van de 
problemen in Spoorwijk, in het bijzonder die van kinderen.
2. Bij-1 heeft de afgelopen jaren een goede reputatie in de Spoorwijk opgebouwd 
waardoor er veel belangstelling bestaat om aan de activiteiten deel te nemen.
3. De activiteiten en de begroting maken een realistische indruk en de organisatie 
heeft  laten zien dat het de geplande activiteiten goed kan uitvoeren.
4. Bij-1 heeft al een relatie met een aantal fondsen en sponsoren opgebouwd 
waardoor de dekking van de begroting waarschijnlijk geen probleem is.
Het projectbezoek gaat in sommige gevallen verder dan een keer met elkaar praten 
en een advies geven aan het bestuur. Na ons bezoek aan het project ‘Expeditie 
Toekomst’ van stichting KaSeld, zijn wij uitgenodigd om een les bij te wonen om zelf 
het project te ervaren.
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STICHTING KASELD

Ervaring bezoek Stichting KaSeld
Voor de eerste bestuursvergadering van het Madurodam Kinderfonds bezochten 
wij Stichting KaSeld. Deze stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van sociaal-
emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren. Een van hun programma’s 
is “Expeditie toekomst: Brugklasproof!” Dit is een lesprogramma dat kinderen van 
groep 7 en 8 voorbereid op de middelbare school. Afgelopen maandag mochten wij 
een les bijwonen op de Yunus Emre Basisschool in Den Haag. De les begon met de 
“challenges” die de kinderen moesten uitvoeren in de vakantie. Elke les heeft een 
bepaald thema waarbij een opdracht hoort, in de vorige les was dat “empathie”. 
De kinderen kwamen met tekeningen, verhalen en er werd zelfs een toneelstukje 
opgevoerd. Het was heel mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen meededen. 
Ze vertelden uit zichzelf hoeveel ze leerden van deze lessen: een jongen vertelde dat 
hij vroeger vaak vocht met andere kinderen en nu had geleerd dat hij ruzie ook met 
woorden kan oplossen. Er was ook een jongen die ons vertelde hoe zijn hele familie 
intensief betrokken was bij een neef van hem die een moeilijke tijd had door zich in 
zijn situatie te verplaatsen. 

Voor ons was het heel mooi om te zien dat de leerlingen intensief bezig waren met 
de eigenschappen die zij tijdens de lessen leren. Een van de jongens kwam meteen 
aan het begin van de les naar ons toe om zich voor te stellen en ons een hand 
te geven, hij zei: ‘’Ik heb geleerd dat dit netjes is.’’ Daarnaast was het ook leuk en 
leerzaam om te zien hoe een project daadwerkelijk in elkaar zit en wat de impact 
is. Het bezoek aan de basisschool heeft ons een duidelijke indruk gegeven over de 
betekenis van het project en hoe leerzaam het is voor de kinderen.

PETJE AF

Wat doet Petje Af in?
Kinderen tussen de 10 en 14 jaar met een (sociale) achterstand, worden 30 
zondagen per jaar bijgeschoold op cultureel en maatschappelijk gebied. Ze maken 
kennis met verschillende beroepen: van kapper tot advocaat en van brandweerman 
tot wetenschapper. Hierdoor raken kinderen gemotiveerd om de middelbare school 
af te maken én door te studeren na de middelbare school, omdat ze beter voor ogen 
hebben waarom ze dit doen. Helaas iets wat lang niet altijd normaal is voor kinderen 
in een dergelijke situatie. 

8



9

Praktische info
Het gaat om klassen van maximaal 18 kinderen. In Den Haag zijn hier 14 plekken van 
bezet en dat is dus best een volle bak. Er zijn 7 periodes van ieder 4 zondagen achter 
elkaar:
- 1ste zondag: kennismaken met een beroep
- 2de zondag: het desbetreff ende beroep bezoeken
- 3de zondag: werkbezoek evalueren en presenteren aan de ouders
- 4de zondag: een uitje, eventueel met betrekking tot het beroep waarmee ze 
hebben kennis gemaakt, maar dit hoeft niet altijd. Ze kunnen ook naar bijvoorbeeld 
een museum en onderweg daarnaartoe leren ze hoe te reizen met het openbaar 
vervoer. 

Wat gaan ze met de (eventuele) €5000,- doen?
Vrijwilligers krijgen (kleine) vrijwilligersvergoeding van maximaal €1500,- per jaar. Er 
zijn ook taken die vrijwilligers niet kunnen doen en uitgevoerd worden door betaalde 
krachten. De grootste kostenpost is dan ook personeelskosten voor het vaste 
personeel, die parttime of fulltime werken. 

Waarom is dit zo’n belangrijk project?
Omdat deze kinderen bij aankomst op de middelbare school 1-0 achter staan. Wat 
kinderen zoals wij (het college van Madurodam) eigenlijk onbewust automatisch 
meekrijgen van onze ouders denk aan: naar de bibliotheek gaan, een concert 
bezoeken, een advocaat/arts/oid ontmoeten, krijgen deze kinderen niet mee. 
Hierdoor hebben ze een beperkte blik op wat er te halen valt in de wereld en ook te 
weinig voorbeelden. Door deze kinderen op deze leeftijd kennis te laten maken met 
dit soort vaardigheden, hopen ze op lange termijn resultaten te zien doordat deze 
kinderen hun school afmaken en bewust zijn van wat de wereld hen kan brengen. 
Al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ieder kind verdient een gelijke 
kans om zich te ontwikkelen voor een kansrijke toekomst. Dit project past in onze 
ogen goed bij de doelstelling van Madurodam. Deze kinderen krijgen zelfvertrouwen, 
empathie, zelfredzaamheid en daadkracht aangeleerd.

Projectbezoeken
Door Lukas & Joachim



Bestuursvergaderingen
Door Elias

Vijf keer per jaar schuiven wij als college van B&W aan bij de 

bestuursvergadering van Madurodam. Onze taak is om samen met het 

bestuur van het Madurodam Kinderfonds te besluiten of en hoeveel 

geld gedoneert wordt aan de aanvragers. Ook bespreken we tijdens 

deze vergaderingen zaken als; onze ‘challenges’, andere projecten 

die geld ontvangen van het Madurodam Kinderfonds en de laatste 

nieuwtjes vanuit het park.

Als B&W geven wij advies over de projecten die we bezoeken naar 

aanleiding van een aanvraag. Daarna gaan we met alle collegeleden 

en het bestuur van het Madurodam Kinderfonds overleggen om 

tot een definitieve beslissing te komen over een eventuele gift. Al 

gauw merkten we dat het advies van het college door het bestuur 

zeer serieus genomen wordt. Omdat jouw bijdrage het verschil kan 

maken of een donatie van 5000 euro doorgaat, was het spannend om 

een advies te geven! Inmiddels weten we wat er komt kijken bij een 

beslissing over een donatie, hoe je kort samenvat wat een stichting 

doet en hoe je een kritisch en overwogen advies over een te geven 

donatie moet geven.

Wanneer we na overleg met het bestuur van het Madurodam 

Kinderfonds besloten hadden om een geldaanvraag te accepteren, was 

het superleuk om een stichting op te bellen om ze te feliciteren. Maar 
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Bestuursvergaderingen
Door Elias

als we besloten om een aanvraag deels of helemaal te weigeren was 

het een stuk lastiger om ze dit te vertellen. Het liefst stel je natuurlijk 

niemand teleur. Gelukkig hebben we manieren geleerd om ook deze 

boodschap zo goed mogelijk over te brengen.

Tijdens de vergaderingen leren we hoe je je het beste opstelt tijdens 

een vergadering. Wanneer kan je een opmerking maken of wanneer 

juist beter niet? Ook hebben we veel geleerd over Madurodam, zowel 

over het park als het Madurodam Kinderfonds. Het is boeiend om te 

leren hoe Madurodam haar geld beheert en natuurlijk investeert in 

projecten en het park. Ook was het interessant om te leren hoe de 

rollen binnen het attractiepark verdeeld zijn.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zijn er masterclasses gegeven door 

Marianne Aalders, de PR verantwoordelijk bij Madurodam. Tijdens deze 

masterclasses leerden wij omgaan met media en alles wat daarbij komt 

kijken. De masterclasses vonden we ontzettend boeiend. Media en PR 

is een onderwerp waar je op school bijna niks over hoort. Hoewel het 

wel handige dingen zijn om te weten zoals: hoe presenteer je jezelf, 

hoe schrijf je een speech of hoe leg je een interview af? Al met al waren 

de vergadering ontzettend leerzaam en interessant. Van beslissingen 

maken over geld tot leren over media: alles kwam aan bod.
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Dachau-reis
Door Sarah & Arina

Dachau is de plek waar de naamgever van Madurodam, George 

Maduro, op een jonge leeftijd vlak voor het einde van de Tweede 

Wereldoorlog aan vlektyphus is overleden. Op 8 februari, de sterfdag 

van Maduro, waren wij in Dachau om een krans te leggen. De 

Dachaureis was buitengewoon indrukwekkend en ontroerend.

 

Zonder dat iemand van ons echt wist wat ons te wachten stond, 

liepen we het concentratiekamp binnen, door de deur met de 

bekende woorden “Arbeit macht frei”. Stefania, onze geweldige gids, 

nam ons mee over het terrein en vertelde ons verhalen over het 

verschrikkelijke leven in het kamp. Ze vertelde ons over de straffen 

die werden gegeven, over hoe de mensen van zes uur ‘s ochtends tot 

zes uur ‘s avonds keihard moesten werken, over hoe men met wel 

tien man opgepropt op één slaapplek elke nacht moest doorbrengen; 

maar ook mooie verhalen over hoe deze mensen de hoop hielden 

en niet opgaven. We hebben gelopen door de bunker, de gaskamers 

en kamers met ovens waar gevangenen na de vergassing in werden 

verbrand. Vooral in deze kamers waren we allemaal stil. We waren 

geschokt en geëmotioneerd omdat we niet konden begrijpen dat er 

mensen waren die dit allemaal hebben kunnen bedenken. Terwijl we 

alle schokkende beelden over ons heen lieten komen praatten we met 

elkaar over wat we zagen en wat we ervan vonden. Ook na het bezoek 

aan het kamp, in het hostel, hebben we nog met Stefania om een tafel 

gezeten om over onze ervaringen te praten.

 Op 8 februari 1945 is George Maduro overleden. Ter nagedachtenis 

aan hem hebben we een krans gelegd. Dit was een mooi en bijzonder 

moment voor ons als college. Meryem en Lukas hebben naast het 
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Dachau-reis
Door Sarah & Arina

leggen van de krans, een prachtig gedicht voorgedragen en daarna 

waren we een minuut stil. Op de krans stond “Laat de herinnering aan 

mij uw trots zijn”, een uitspraak van Maduro. Trots waren we op dat 

moment, en zijn we nu nog steeds.

De laatste ochtend hebben we de tentoonstelling “Geen nummers 

maar Namen” bezocht. Dit is een tentoonstelling waarin de verhalen 

van een aantal Nederlandse politieke gevangenen in Dachau in de 

oorlog wordt verteld. Ondanks het feit dat George Maduro er niet bij 

zat was het een indrukwekkende tentoonstelling, niet alleen omdat het 

om Nederlanders ging, maar vooral omdat de gevangenen ineens een 

gezicht kregen. Ze kregen een naam, ze waren niet meer slechts een 

nummer.  Daardoor werden de verhalen veel “echter”.

We kunnen de gruweldaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

plaatsvonden nog steeds nauwelijks begrijpen. Nadat wij het 

concentratiekamp hebben bezocht, beseff en wij hoe belangrijk het 

is dat jonge studenten en volwassenen de Tweede Wereldoorlog 

begrijpen en een concentratiekamp bezoeken ter nagedachtenis aan 

alle mensen die de verschrikkingen van de oorlog hebben moeten 

doorstaan. 
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IAPCO event

Een van de evenementen waar ik een welkomsspeech mocht geven, 

was bij IAPCO (International Association of Congress Organisers). Een 

congres waarbij evenementenplanners, tourismebureau’s etc. van over 

de hele wereld bij elkaar komen om ervaringen en ideeën met elkaar te 

delen en te netwerken. Na een week vol vergaderingen en workshops, 

kwamen ze bijeen in Madurodam voor een gezellig diner met 

aansluitend een feestje in de Madurozaal. Vanwege het internationale 

gezelschap was het verzoek om mijn speech in het Engels te houden. 

Bij aankomst in Madurodam was ik erg zenuwachtig, maar toen ik 

eenmaal op de trap stond in de foyer en mocht beginnen met mijn 

speech, leken al mijn zenuwen verdwenen. Ik heb het verhaal verteld 

van het ontstaan van Madurodam, het Madurodam Kinderfonds en 

natuurlijk mijn rol als wethouder van Madurodam. Het is tot nu toe 

de beste speech die ik ooit gegeven heb! Na mijn speech heb ik de 

gasten uitgenodigd om het park te bezoeken. Ik kreeg ontzettend veel 

complimenten over mijn speech, men was erg onder de indruk van het 

verhaal van Madurodam. Het was een zeer geslaagde avond.

Speeches 
Door Meryem
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Challenges
Door Eleanne & Wies

September 2018. Wij zaten met zijn tienen in twee rijen voor het 

podium. De zaal vol met mensen die we nog niet kennen maar die 

vol verwachting naar ons keken. Allemaal hadden we een briefje in 

onze hand en een zenuwachtige glimlach op het gezicht. Een voor een 

werden we naar voren geroepen om op dat podium een korte pitch te 

houden. Die pitch zou gaan over onze challenge die we het komende 

jaar willen gaan uitvoeren. Wat een challenge was en wat het inhield 

was op dit moment eigenlijk nog niet duidelijk. We wisten dat het 

een eigen project was, waar we ieder de rest van het schooljaar aan 

zouden werken tot we ons doel hadden bereikt. Maar in september 

was het nog maar een idee.

Dit veranderde een paar weken later. Bij een bestuursvergadering 

hebben we onze challenges gekoppeld aan elkaar. Hier kwamen 

uiteindelijk vier challenges uit, die ieder door minimaal twee 

wethouders zouden worden uitgevoerd: het Madurodam VONK-Diner 

door Eleanne en Elias, de Mad-Day door Ties en Lukas, de Zwem 

Challenge door Joachim en Wies, de Dans en Muziekdag van Sarah, 

Arina, Meryem en Daan. 

In november hebben we de volgende stap gezet naar de uitvoering 

van deze nu al duidelijkere projecten. Er was een diner met leden uit 

elk bestuur van Madurodam, die allemaal aan het eind van de avond 
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Challenges
Door Eleanne & Wies

een challenge zouden moeten kiezen om aan mee te helpen. Hiervoor 

waren alle wethouders (en natuurlijk de burgemeester) voorbereid. 

Iedereen had een tweede pitch voorbereid, deze keer aangepast aan 

de vastgestelde challenges. Met een quiz en een glitterjasje kreeg 

elk project drie bestuursleden van Madurodam om als hulpbron te 

gebruiken. Deze avond voelde voor het eerst echt alsof wij een verschil 

konden maken, ook al zijn we maar een stelletje pubers. Het gevoel dat 

die avond opleverde zullen we niet snel vergeten. 

Helaas bleef het niet zo gemakkelijk. We moesten allemaal actie gaan 

voeren en iedereen had hun werk eigenlijk onderschat. Het beginnen 

aan zoiets was al moeilijk genoeg, vooral omdat niemand eigenlijk wist 

hoe ze moesten beginnen. Gelukkig heeft Elke ons allemaal enorm 

geholpen en de juiste zetjes gegeven om tot actie over te gaan. Onze 

ideeën kwamen op papier als plannen en die plannen werden in 

stappen verdeeld. Emails werden verstuurd naar de Gemeente, naar 

de Zwembond of naar een stichting. Er ontstonden uitwerkingen van 

de projecten: er ontstond een diner tussen jongeren en ouderen, 

er werden data gepland voor de gekte van Madday en meetings 

geregeld tussen het college van B&W en verschillende partijen die voor 

zwemveiligheid zorgen. Elke challenge was omgeschakeld in iets wat 

echt zou gebeuren. 

De eerste challenge die daadwerkelijk is uitgevoerd was het 

Madurodam VONK-diner georganiseerd door Elias en Eleanne. 100 

ouderen uit Den Haag met hulp van het Nationaal Ouderenfonds 

samengebracht en 75 middelbare scholieren uit de 1e en 2 klas van 

het Maris College Belgisch Park en Maerlant Lyceaum hebben genoten 

van een prachtig aangekleed kerstdiner in Madurodam. Het was een 
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super avond met door kinderen gezongen kerstliederen en door 

scholieren verzorgde live kerstmuziek en heerlijk eten. 

De challenges hebben ons een kans gegeven die kinderen van onze 

leeftijd niet vaak krijgen. We hebben actie kunnen nemen en iets 

mogen organiseren. We hebben leren samenwerken met mensen van 

verschillende leeftijden, we hebben ook geleerd om hulp te vragen als 

het even niet zo goed ging. Er waren setbacks, vaak in de vorm van 

emails die niet beantwoord werden, en dagen waar alles helemaal 

ging zoals gewenst. Er was veel frustratie, opluchting en welverdiende 

trots die ons door de laatste maanden heen bracht. We hebben een 

enorme ontwikkeling mee mogen maken die ons de rest van ons leven 

bijblijft. 

Challenges
Door Eleanne & Wies



Andere activiteiten 
waar wij een bijdrage 
aan hebben geleverd
Door Arina & Ties

Als college van B&W hebben we heel veel bijzondere, interessante en 

leuke activiteiten mogen doen. We hebben heel veel diverse dingen 

gedaan en zijn erachter gekomen dat de samenleving nog veel breder 

is dan dat wij al dachten. 

Toen Ties nog geen week burgemeester was, mocht hij Mark Rutte, 

onze minister-president, rondleiden door het park en samen met hem 

de laatste moer aandraaien van de nieuwe attractie de Waterwolf. Ties 

viel met zijn neus in de boter. Dit was een geweldige aftrap van een 

onwijs vet en druk jaar. Diezelfde ochtend gaf hij zijn eerste speech op 

een VVD congres dat plaatsvond in Madurodam en waar Mark Rutte 

ook aanwezig was. 
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Op 7 oktober 2018 was de 1st Madurodam Marathon. In de aanloop 

hiernaartoe kregen we de taak om de naamsbekendheid van de 

Madurodam Marathon te vergroten. Heel Den Haag en omstreken 

hebben we beplakt met posters. Ook op de dag zelf hebben we 

geholpen in de herkenbare oranje Madurodam jasjes. Ties heeft als 

burgemeester het startschot gegeven van deze bijzondere Marathon, 

die 1.69 km lang is. Hij kreeg de eer om de cheque van ruim 50 

duizend euro aan NSGK uit te reiken. Na afl oop hebben we met elkaar 

en het oude college opgeruimt, de confetti van het Binnenhof geplukt 

en de luchtkussens terug in de zakken gestopt. Voor Ties was het lastig 

om met zijn maat maat 48,5 tussen de miniaturen te lopen, hij heeft 

toen een jonge deelneemster van de marathon helpen zoeken naar 

het Rijksmuseum. 
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Als college werden we door IMC weekendschool uitgenodigd om in 

Amsterdam haar 20-jarig jubileum te vieren. Zo zaten we ineens op 

een zonovergote zaterdag in oktober in een rondvaartboot op de 

Amsterdamse grachten tussen allerlei VIP’s. En wat zo gaaf was, was 

dat we echt serieus werden genomen. De viering was in de Westerkerk, 

waar we de rest van de middag hebben mogen genieten van de humor 

van Humberto Tan en de mooie verhalen van kinderen die zichzelf 

helemaal hadden gevonden nadat ze IMC weekendschool hadden 

doorlopen. 

Toen kregen we de kans om model te staan voor een poppetje in 

Madurodam op de schaatsbaan. Uiteraard was dit een ‘once in 

a lifetime’ kans en de meesten gingen dan ook de Fantasitron in, 

ingepakt met mutsen, wanten en sjaals.Tijdens Madurodam-VONK18 

in de kerstvakantie heeft Ties samen met zijn vrienden het hele park 

afgezocht naar “zijn madurodammmertje’ en toen ze die gevonden 

hadden was de avond compleet.

In november werd Ties uitgenodigd bij het theater Dakota -welke 

toevallig dezelfde naam heeft als het vliegtuig die een belangrijk rol 

speelt in de nieuwe attractie- voor een interview met oma Greet, 

samen met Pauline Krikke burgemeester van Den Haag, en Sjoerd van 

Schuylenburch nachtburgemeester van Den Haag. Het thema van de 

avond was Haagse Helden. Er waren diverse aansprekende personen 
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aanwezig. Het was een avond vol anekdotes en een mooie kans om het 

verhaal van Madurodam onder de aandacht te brengen. 

Den Haag FM heeft kados verzamelt van maandag 19 november 

tot en met vrijdag 23 november voor kinderen in opvanghuizen of 

kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. 

Want elk kind verdient een kado op 5 december. De actie was een 

samenwerking met Stichting Sintvoorieder1. Arina mocht maar liefst 45 

Madurodam knuff elberen brengen voor de kleinste kinderen en 100 

toegangskaarten voor VONK18.

Enkele dagen daarna kwam Marlyne, helemaal vanuit Groningen naar 

ons prachtige park voor de dag van haar leven voor het project van 

Unicef: ‘Als een baas!’ Ties heeft haar de ambstketen omgehangen 

en hierdoor was ze voor een dag de burgemeester van Madurodam. 

Lukas en Ties hebben haar meegenomen langs een zeer uitgebreide 

ronde over het park, de achterkant van de attracties en natuurlijk de 

treinen. Zij had de regie voor een dag in handen. Als afsluiting heeft ze 
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veel leuke tips gegeven over wat zij zou willen in het park.. 

Op 7 december is onze kroonprinses Amalia jarig. Als college worden 

we uitgenodigd voor haar verjaardagsconcert aangeboden door de 

burgemeester van Den Haag in de Paleiskerk. We werden cultureel 

bijgeschoold en Ties had de eer om naast Pauline Krikke en Jaap 

Smit Commissaris van de Koning te zitten. Na een heerlijke lunch in 

de Gotische zaal konden we nog even bijpraten met een lid van het 

kabinet van de burgemeester van Den Haag.

Vlak voor de kerstvakantie hebben Eleanne, Daan en Ties een kort 

kerstverhaal voorgelezen op de Christmas Fair op het Lange Voorhout. 

Eleanne heeft een eigen gemaakt gedicht voorgedragen, Daan een 

persoonlijke Kerst ervaringen gedeeld en Ties een mooie koppeling 

gemaakt tussen het verhaal van George Maduro en de kerstgedachte. 

Het was een fris begin van het nieuwe jaar voor Ties. Tako Rietveld, de 

Kindercorrespondent, nodigde hem uit om samen met het V-team de 

nieuwjaarsduik te doen in Scheveningen. Het was vroeg en koud, maar 

wel weer een extra vinkje op Ties zijn bucketlist. 
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Eind januari mochten Pieter van der Werff  en Ties, wethouder in 

schooljaar 2016-2017 en oud-schoolgenoot van Ties, ons verhaal 

komen toen bij de ‘Talentenloods’, een talentenjacht voor kinderen 

tussen 10 en 16 in Voorburg. Ties was jurylid bij de talentenloods 

met onder andere Astrid van Eekelen, wethouder van Leidschendam-

Voorburg. 

Een dag later was de afsluiting van de week van ‘Het Vergeten Kind’ 

in het Diligentia in Den Haag. Het heette ‘Het Vergeten Kind Talks’ en 

werd gepresenteerd door Johnny de Mol. Prinses Laurentien was met 

haar Kinderraad aanwezig om advies te geven aan de beleidsmakers 

in de jeugzorg. Ties vond het heel confronterend om te zien hoe 

willekeurig er met deze kinderen wordt omgegaan en heeft meteen de 

petitie ondertekend waarbij de carrousel van kinderen in de pleegzorg 

moet stoppen.

Hans Rietbergen, een Haagse kunstenaar, had Ties uitgenodigd voor 

zijn welbekende langslopersproject. Al bijna 10 jaar maakt hij foto’s 

van voorbijgangers aan de Beeklaan in Den Haag en hij vond dat 
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de burgemeester van Madurodam niet mocht ontbreken. Daarop 

sprongen Marianne Aalders -PR Madurodam- en hij op de scooter met 

de ambtsketen onder onze arm richting de Beeklaan voor een paar 

artistieke kiekjes.

Het plan was om met het Madurodam team van ruim twintig man sterk 

waaronder twee Ties en Elias een recordtijd neer te zetten op de CPC 

run, maar helaas werd deze door het slechte weer afgelast. 

Begin april werd het college uitgedaagd door burgemeester Krikke 

voor de #trashtagchallenge. Met een groot deel van het college 

en heel veel kinderen van stichting Haagse Hopjes hebben we 

op een maandagmiddag het plein aan de Wolmaransstraat in 

Transvaal brandschoon gemaakt. Vervolgens heeft het college Rogier 

Heimgarten, dj van Den Haag FM, en alle kinderburgemeesters van 

Nederland genomineerd voor eenzelfde challenge. 
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In de aanloop naar de Nationale Kinderherdenking 4 mei was op 

9 april de verhalendag in Madurodam. Elk collegelid heeft een 

oorlogsveteraan begeleidt. Meryem en Ties mochten minister 

van onderwijs, Arie Slob begeleiden. Samen met Wouter van der 

Goes, dj bij radio NPO2 en bestuurslid van de Stichting Nationale 

Kinderherdenking 4 mei, hebben we de minister alles uitgelegd over 

Madurodam en doelen die we nastreven.  Als afsluiting hebben we 

samen met de minister een opname gemaakt voor de wekelijkse 

‘Slobcast’. 

Gedurende onze hele bestuursjaar hebben we hebben we iedereen 

in onze omgeving uitgebreid geïnformeerd over onze taken als college 

van B&W, het Madurodam Kinderfonds en het oprichtingsverhaal van 

Madurodam als themapark, oorlogsmonument en fondsenwerver voor 

het goede doel.
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