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NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief:
Bevrijdingsdag 2018
Viering van Bevrijdingsdag
2018 met gastgemeente
Haren.

20 november 2018
Internationale dag voor de
Rechten van het Kind

Samenwerking met:
Jongerenombudsman Marike
Klappe stelt zich voor.

Activiteitenagenda

Bevrijdingsdag 2018
Wij kijken terug op een zeer geslaagde viering van Bevrijdingsdag 2018. Dit jaar was de gemeente Haren te gast.
Waarnemend burgemeester Van Veen hield in de Stefanuskerk
te Noordkijk een toespraak met betrekking tot het jaarthema
van deze Bevrijdingsdag: “Verzet als voorbeeld”. De muzikale
omlijsting werd in de kerk verzorgd door Trio Mia Gast, Gertie
Bruin en Nanne v/d Werf alsmede het Christelijk Mannenkoor
Da Capo.

Scholieren uit drie landen
Dit jaar hadden we de primeur van drie scholen uit drie landen
die op 5 mei aanwezig waren bij de activiteiten in het bos. De
scholieren kwamen uit Veendam, Kelowna (Canada) en
Papenburg (Duitsland). Gelijktijdig met de bijeenkomst in de
Stefanuskerk hadden de studenten in het Kerkenheem een
bijeenkomst waarbij zij spraken over de vrijheid en wat deze
voor hen inhoud en maakten zij een wenskaart die later in het
Bevrijdingsbos werden uitgedeeld aan de aanwezigen om zo
de wensen te verspreiden.

Boomplanting
Na de bijeenkomst in de kerk en Kerkenheem vertrokken de

16 november 2018:
Boomplanting gemeente
Haren
20 november 2018:
Internationale dag voor de
rechten van het Kind
10 april 2019:
Scholierenproject
13 april 2019:
Bevrijding van Groningen
5 mei 2019:
Bevrijdingsdag
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Internationale dag
voor de Rechten van
het Kind
Elk jaar wordt op 20 november
de “Internationale Dag van de
Rechten van het Kind” gevierd.
Op deze dag zijn er allerlei
activiteiten om te herinneren dat
kinderen speciale rechten
hebben. In Het Bevrijdingsbos
staan we dan ook stil bij deze
kinderrechten. Vanaf 15.30 uur is
iedereen welkom om met ons
door het bos te wandelen en
door de Jongerenombudsman
van Groningen Marike Klappe
uitleg te krijgen over deze
rechten. De kinderburgemeester
en de kinderraad van Groningen
zullen hierbij aanwezig zijn en
bloemen leggen en kaarsen
ontsteken bij de tien stenen met
kinderrechten in het bos.

13 november 2018
beide groepen naar Het Bevrijdingsbos.
Harmonie ’67 verzorgde de vrolijke noten rondom het lossen
van de duiven, het applaus voor de vrijheid, een bijzonder
inspirerende uitleg van de Kinderrechten door
Jongerenombudsman van Groningen Marike Klappe en
natuurlijk het planten van de boom op op het Maple Leaf
eiland.

Spacetime layers
Op 31 oktober jongstleden is het
project Spacetime layers
gelanceerd. Spacetime layers is
een platform voor locatieberichten.
Het Bevrijdingsbos heeft
inmiddels ook haar eigen layer
met verschillende
bezienswaardigheden in en rond
het bos. Dus als u in het bos bent
kijk gerust op deze app voor
extra informatie.
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De burgemeester van de gastgemeente werd bij het planten
geholpen door de studenten uit de verschillende landen.
Op 16 november zal in de gastgemeente eveneens een boom
worden geplaatst door het bestuur van de stichting om zo de
boodschap van het bos te verspreiden.
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Jongerenombudsman Marike Klappe
Graag stel ik me aan u voor:
Marike Klappe, sinds juni 2017
jongerenombudsman voor de
gemeente Groningen. Ik wil u in dit
stukje deelgenoot maken van mijn
motivatie om het Internationale
Verdrag inzake de Rechten van
Kind (IVRK) onder de aandacht te
brengen bij kinderen, ouders,
verzorgers en professionals.
Allereerst wil ik benadrukken hoe
bijzonder en uniek het is dat er in
het Bevrijdingsbos in Groningen
een kinderrechtenpad is
aangelegd. Hiermee wordt recht gedaan aan de noodzaak om
vrijheid door te geven aan de volgende generatie. Alle
kinderen, ongeacht waar ze vandaan komen, welk geloof ze
hebben of hoe ze eruitzien, hebben recht op vrede, veiligheid,
zorg, gezondheid, eten, drinken, een veilig thuis met
liefhebbende ouders of verzorgers en recht op goed onderwijs.

Canadese journalisten
Eind oktober werd Het
Bevrijdingsbos bezocht door
een aantal Canadese journalisten. Zij bezochten Nederland
om de route te zien langs de
Canadese Nederland hadden
bevrijd en kwamen om die
reden ook in het bos.
In verschillende Canadese
media zal verslag worden
gedaan van hun reis en hun
bezoek aan Nederland en Het
Bevrijdingsbos.

Helaas zijn we ook in Groningen nog niet in staat om al die
rechten te waarborgen. Eén op de vijf kinderen in onze
gemeente groeit op in armoede. Wachtlijsten in de jeugdhulp
zijn lang, waardoor kwetsbare kinderen vast dreigen te lopen. Er
zitten nog steeds kinderen thuis omdat er geen passende school
voor ze kan worden gevonden en helaas zijn verwaarlozing en
mishandeling van kinderen nog steeds aan de orde van de dag.
Ik vind het belangrijk om daar regelmatig bij stil te staan, in het
bijzonder op de Internationale dag van de rechten van het kind
op 20 november.
Waar ik het nog niet over heb gehad, is het recht van kinderen
om daadwerkelijk mee te mogen denken en beslissen over
zaken die hen aangaan. Er wordt dikwijls voor jonge mensen
gedacht, zonder dat we aan henzelf vragen hoe zij het zien, wat
zij graag zouden willen en waar zij van dromen. Kinderen zijn als
geen ander in staat om ‘out-of-the-box’ te denken en komen
dikwijls met verfrissende ideeën waar grote mensen veel van
kunnen leren. Minstens net zo belangrijk is het besef dat wij als
volwassenen de wereld in bruikleen hebben van onze kinderen.
Daarmee hebben wij onlosmakelijk de plicht om bij hen te rade
te gaan. Als jongerenombudsman probeer ik te luisteren naar
signalen en verhalen van kinderen en jongeren. De beelden die
daaruit naar voren komen, geef ik door aan de gemeente. Zo
kunnen jongeren zelf bijdragen aan een gezonde en veilige
leefomgeving in een gemeente die de mening van de jeugd
serieus neemt. (www.jongerenombudsmangroningen.nl)
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Nieuw kleurtje
De stenen met de kinderrechten
zijn in het voorjaar voorzien van
een nieuw fris kleurtje.
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