
 

 

Mensenrechten, die vier je! Door erbij stil te staan, en in beweging te komen 

70 jaar mensenrechten * 30 jaar kinderrechten * 20 jaar mensenrechtenmonumentVLD 

 

 
Doe mee met groei-kalender   

elke 10e van de maand een pushbericht via de app over de kalender. Aandacht voor de  

mensen van wie de rechten geschonden zijn en een overzicht van de activiteiten.  

 onderwijs: Leden van de werkgroep Amnesty Vlaardingen verzorgen gastlessen op di-

verse scholen. Leerkrachten kunnen inspiratiemateriaal downloaden via de website Am-

nesty.vlaardingen en de FB pagina Mensenrechtendievierje 

  5 januari:   lancering app MensenrechtenVLD   

 10 januari:  ‘Spring maar achterop’ verhuist naar IKC Het Ambacht   

 23 januari:   diverse rechten worden gefilmd en toegevoegd aan de app 

We staan  

stil bij 

 Geraldine Chacón, opgepakt voor Jongerenwerk. In Venezuela. Doe mee met de schrijfactie:  

schrijfactie-venezuela-opgepakt-voor-hulp-aan-arme-jongeren     

Februari Het recht op verenigen 

Maart Geuzenmaand   Mensenrechten, die vier je!     Www.geuzenmaand.nl                                                             

April Het  recht op vrijheid van gedachtes en persvrijheid                                                                                                                               

Mei   Rechten rond stadhuis (politiek, huwelijk, stemmen, burgerrecht)                                                                                                                             

 

Januari Het recht op onderwijs 

Juni Het  recht op godsdienst                                                                                                                                        

Juli Het recht op kunst en cultuur en theater zonder censuur vooraf 

Augustus Het  recht op rust, vakantie en vrije tijd  

September Het  recht op vrede en veiligheid 

Oktober  Het  recht dat je mag zijn wie je bent 

November Het  recht op gezondheidszorg (zonder oordeel)                                                                                                           

December feestelijke afronding op de dag van de Rechten van de Mens 

 

Doorlopend:  

• wandeling: MensenrechtenVLD, te wandelen met gids of met behulp van de app 

• Educatieprogramma  ‘spring maar achterop’  - per 10e naar andere school  

* Recht op theater: voorstelling in stads met een ‘label’  

*  logo als label bij activiteiten bv film, lezing, lessen…en bij iets wat jij organiseert! 

Mail naar MensenrechtenVLD@gmail.com 

https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-venezuela-opgepakt-voor-hulp-aan-arme-jongeren
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