
 

 

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

70 jaar mensenrechten * 30 jaar kinderrechten * 20 jaar mensenrechtenmonumentVLD 

 

 
groei-kalender   april 

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.  

  5 april   Aandacht voor  jubileumjaar bij Talk of the Town, Harmonie 19.30  

  5 april  ‘Spring maar achterop’ gaat naar het Palet– centrum 

     april   Marleen Bos en Herman van Nieuwenhuijzen schrijven naar elkaar 

      april    Peter Joore en Britt Plancken schrijven naar elkaar  

   13  april  bundel stadsdichter Marjoleine van Aperen: museum 15.00 uur.  

                      

 de Denkschool organiseert lessen op IKC de Ark    

Omroep Vlaardingen besteedt aandacht aan het thema 

Groot Vlaardingen besteedt aandacht aan het thema 

 

          We staan  

               stil bij 

Activisten in India van wie de stem en de mening worden onderdrukt:  Doe mee met de 

schrijfactie:  https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-india-kritische-stemmen-onderdrukt  

Mei   Rechten rond stadhuis (politiek, huwelijk, stemmen, burgerrecht) m.n. vrouwen   

(29 mei: Hadewych Minus in stadsgehoorzaal)                                                                                                                                                       

  

 

april:  het recht op vrijheid van gedachtes en journalistiek 

Juni Het  recht op een godsdienst of geloof             (reli-caroussel in de maak)                                                                                                     

Juli Het recht op kunst en cultuur en theater         (speciale kunstwandeling 6/7 juli)  

Augustus Het  recht op rust, vakantie en vrije tijd           (piramide op Zomerterras)  

September Het  recht op vrede en veiligheid—aansluitend bij Vredesweek 

Oktober  Het  recht dat je mag zijn wie je bent—met name regenboog-gemeente 

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-india-kritische-stemmen-onderdrukt

