
Januari: recht op onderwijs

Het recht op onderwijs werd in januari gevierd door de “Spring maar achterop” fiets met 
allemaal lesmateriaal over mensenrechten van de Stadsgehoorzaal naar IKC ’t Ambacht te 
brengen. Daar kregen de leerlingen van de groepen 7 en 9 als kick-off een gezamenlijke 
gastles over mensenrechten. Zoals altijd waren de leerlingen zeer onder de indruk van de 
oorlogservaringen van Rinus. De klassen gingen vervolgens aan de slag met het lesmateriaal. 
De gastlessen met het straatkinderenspel waarbij spelenderwijs ingegaan wordt op 
armoede, kinderarbeid en corruptie was weer een groot succes. Nadat IKC Het Spectrum in 
november de fiets als eerste op school had gebruikt, is de fiets nog naar De klinker en Het 
Palet verhuisd waar er ook met veel enthousiasme gewerkt is met de materialen en mee is 
gedaan met de gastles.

 Ook voor de middelbare scholen was er een lesprogramma aan de hand van het lespakket 
‘Brave’ met inspirerende en indrukwekkende filmpjes van jonge mensenrechtenactivisten 
over de hele wereld. Met name het verhaal van Gilbert, een jonge man met albinisme die in 
Tanzania door bijgeloof zijn leven niet zeker is, maakte veel indruk. De lessen waren meteen 
ook een voorbereiding op de jaarlijkse Write for Rights in december. Er zijn lessen gegeven 
op de VOS internationale, het Geuzencollege, het Groen van Prinsterer en het lyceum 
Schravenlant. Het ging hierbij om internationale schakelklassen, Havo, VWO en VMBO 
klassen. Er werd goed nagedacht, gediscussieerd en er zijn veel brieven geschreven. 



Februari: recht op verenigen

Dit recht is van groot belang voor de basis van onze Vlaardingse vrijwilligersorganisaties. 
Want waar zouden we zijn zonder verenigingen als de scoutings, Pollux, VFC, Zwaluwen, 
CION, het Vlaardings Musicalgezelschap, de historische Vereniging Vlaardingen, de Federatie
Broekpolder, de Volkstuinverenigingen, Amnesty Vlaardingen en vele andere verenigingen.

Op 20 februari organiseerde Vlaardingen In Beweging een symposium voor bestuurders van 
verenigingen en stichtingen om van elkaar te leren en vrijwilligers te blijven boeien en 
binden. Dit kon bij allerlei inspirerende workshops. De catering werd verzorgd door ‘De 
buurtvrouw’.  De opkomst was groot en we kunnen wel zeggen dat de verenigingen hun 
recht hebben gevierd!

De opening werd verzorgd door Mieke Gaxiola-Peters namens Amnesty waarna Elma 
Oosthoek het Amnesty themajaar “Mensenrechten die vier je” toelichtte en over de 
vrijhedenwandeling vertelde.

https://vlaardingen.amnesty.nl/wp-content/uploads/2020/06/20190127_Poster-Symposium-voor-bestuurders-op-20-februari-2019.pdf

