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Hallo allemaal, Voor het schrijven van het voorwoord bedenken we steeds weer een
bekende Nieuwegeiner aan wie we het kunnen vragen. Ik had bedacht om Dennis Kroon te
vragen. Was voor mij wel makkelijk, want zijn vrouw is een goede vriendin van mijn moeder.
Dennis werkt bij de soldaten. Hij is ook op missie geweest en nu maakt hij vlogs voor de
militairen. Dennis kan heel mooi zingen. Hij deed een tijd geleden mee aan the Voice of
Holland en alle vier de stoelen draaiden voor hem. Ook heeft hij gezongen toen het
veteranendag was. De koning was er ook bij en die klapte voor Dennis.
Kijk maar hier onder een paar foto's. Groetjes Fay van Zuilen

Als ik terugdenk aan mijn kinderjaren op de basisschool, was ik op sommige
momenten best wel onzeker. Ik denk dat dat voor heel veel kinderen geldt op die
leeftijd. Het gevoel en de vraag dat overheerst is vaak: ”word ik wel geaccepteerd door
anderen voor wie ik ben?” Geaccepteerd worden gaat niet zozeer om populair zijn of
bij die leuke groep kinderen te horen. Het gaat om gewoon jezelf kunnen zijn bij de
rest, dat zij je accepteren zonder dat jij je hoeft aan te passen.
Op jonge leeftijd is dat vaak lastig, helemaal als er dan iemand is die je pest.

Maar wie pest je nou eigenlijk? Wanneer je gepest wordt is dit vanzelfsprekend niet
leuk en kan dit soms zelfs grote problemen opleveren. Kinderen worden onzeker, gaan
andere kinderen vermijden en durven soms niet eens meer naar school te gaan. Wat
interessant is om te weten waarom de pesters pesten. Kinderen die pesten voelen
vaak dezelfde onzekerheden als veel andere kinderen en willen er ook bij horen. Door
te pesten trekken zij zichzelf op aan een ander, ondanks dat ze diep van binnen weten
dat het niet goed is. Zij keren zich dan vaak als eerste naar kinderen die niet zo snel
voor zich op kunnen komen. Er ontstaat dan vaak een balans verschil, noem het een
rangorde met de dominante pester bovenaan.

In mijn 24 jaar als militair bij defensie, heb ik veel ervaren, geleerd en gezien. Ik heb
vooral mezelf leren kennen. Ik heb geleerd dat je veel verder komt met eerlijkheid,
behulpzaam zijn, naar een ander omkijken en boven alles: voor anderen opkomen.
Word je gepest? Ik kan alleen maar zeggen: “blijf jezelf, pest niet terug, trek niets aan
wat anderen van je vinden, geef om mensen die om jou geven, kom voor jezelf op en
onthoud waarom de pestkop pest!”

Tegen de pester zou ik graag willen zeggen: “Stop er nou alsjeblieft mee! Kijk diegene
die je pest eens goed in de ogen en zie het leed dat je veroorzaakt. Zeg dat het je spijt
en help diegene. Ik weet 1000% zeker dat ook jij je een stuk minder onzeker zal
voelen, want WIE Pest je nou eigenlijk?

Wie pest je nou eigenlijk?

Groet, Dennis Kroon



Scarlet
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Hoi! Mijn naam is Scarlet Raap.
Wat leuk dat je de tijd neemt om te snuffelen in onze krant. De kinderen van de
kinderambassadeurs Nieuwegein hebben hun best gedaan om een zeer
informatieve en diverse krant te maken. Je gaat onder anderen verhalen en
ervaringen lezen, maar ook wat puzzels en raadsels oplossen!

Mijn dochter is in november 2020 kinderambassadeur geworden van Hoogzandveld
en in december 2020 werd ik aangenomen als een van de projectleidsters. Op deze
manier kan ik ook helpen met het organiseren en een bijdrage leveren aan de leuke
en mooie projecten die de kinderambassadeurs bedenken.

Waar we nu met z’n allen mee bezig zijn is het thema pesten.
Dit is een zeer lastig onderwerp waar vaak niet genoeg aandacht aan wordt
besteed. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen meer bewust wordt van de
effecten die pesten kan hebben op een persoon en zeker op een kind.

Als ouder van twee kinderen denk ik dat ik het heel lastig, vervelend en moeilijk zou
vinden als een van mijn kinderen gepest zou worden. Het zal ook zeker moeilijk zijn
als zij een andere kind zouden pesten! Hierdoor vind ik het campagne ook erg goed
en wil ik de kinderambassadeurs ook zeker helpen om iedereen bewust te laten
worden van de gevolgen die pesten kan hebben op een persoon.
Als je bewust bent van hoe pijnlijk je iemand kan kwetsen en hoe gevaarlijk het kan
zijn, dan is pesten echt niet cool.

De komende maanden gaan we ons onder andere richten op onze “Pesten is niet
Cool” campagne en kan je ons misschien ergens in Nieuwegein tegenkomen.
Als dat zo is twijfel niet om even een gesprekje aan te gaan met een van de
kinderambassadeurs of met een van de begeleiders.

Ik wens je veel leesplezier en tot een volgende keer!

Groetjes,
Scarlet

Misschien vind jij het ook leuk en belangrijk om iets
voor andere kinderen te doen, dan kan je
aanmelden om ook kinderambassadeur te worden.
Of wil jij iets schrijven in de volgende kinderkrant
dan zou ook heel leuk zijn. Mail naar:
info@KinderambassadeursNieuwegein.nl



Ilonca schrijft....
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Mijn naam is Ilonca van Geffen en ik
ben nieuw bij de kinderambassadeurs.
Sinds vrijdag 12 maart mag ik de
kinderambassadeurs helpen met al hun
creative ideeën. Ik zal me even kort
voorstellen.

Ik ben 20 jaar oud en ik houd van alles
creatief, ik teken en schrijf graag, ik
ben 1 keer in de week op de manege
voor western paardrijden (cowboy
style) en ik help graag andere mensen.
Daarom heb ik me ook aangemeld voor
de kinderambassadeurs. Ik woon zelf in
Hoog-zandveld en ik sta dus dicht op
het project.

In april begint de campagne “pesten is
niet cool”, dit is een campagne waar ik

me graag voor inzet want ik ben ook
gepest op school. Ik weet hoe moeilijk
het kan zijn en ik weet ook hoe moeilijk
het kan zijn om er over te praten. Ik
hoop echt dat ik jullie daarbij een beetje
kan helpen. De 1e stap tegen pesten is
namelijk door er over te praten want,
als niemand het weet kan ook niemand
je helpen.

Ik ben heel benieuwd wat de
ambassadeurs allemaal voor me gaan
bedenken de komende tijd. Ik kan niet
wachten om te zien wat ik allemaal
mag gaan doen. Wat het dan ook mag
zijn, ik ben nu al enthousiast.

Groetjesss,
Ilonca van Geffen

Dounia schrijft....

Dag allemaal,
Ik ben Dounia Ragui begeleidster van
de kinderambassadeurs Hoogzandveld,
Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk.
Mijn dochter is sinds 2 oktober 2020
kinderambassadeur geworden van
Vreeswijk. De kinderambassadeurs
ontdekken wat er leeft onder de
kinderen in de wijk.

Door te luisteren naar de kinderen
helpen we met de plannen die voor de
kinderen belangrijk zijn. Op dit moment
zijn de ambassaderus druk met een
campagne: Pesten is niet cool!
Ik ben vroeger geplaagd, dat gebeurde
vaak 1 tegen 1. Ik negeerde dat of ik
plaagde terug dat was eigenlijk heel

onschuldig en duurde ook nooit lang.
Tegenwoordig wordt er niet geplaagd
maar gepest. Pesten is gemeen bedoeld.
Dit gebeurt vaak door meerdere kinderen
tegen 1 kind en duurt ook vaak lang. Dit
kan erg veel schade aanrichten bij
kinderen en daarom moet pesten ook
gestopt worden!

Je leest er alles over in deze kinderkrant.
Wil je de krant niet lezen maar luisteren?
Dat kan!
www.kinderambassadeursNieuwegein.nl

Veel plezier met lezen.
Groeten Dounia



Wat leuk dat jullie deze belangrijke
Kinderkrant hebben ontvangen! Want wat mij
betreft is dit wel een hele belangrijke!
Het is de Pesten is niet Cool Editie!
De Kinderkrant die de Kinderambassadeurs
hebben gemaakt voor jullie om pesten onder
de aandacht te brengen!
Pesten is niet Cool en moet stoppen!
Dat vinden de kinderambassadeurs maar daar
zijn wij het als begeleiders heel erg mee eens!

Pesten komt niet voor niets vaak in het
nieuws, pesten maakt namelijk een hoop
kapot bij de slachtoffers en die kunnen daar
hun hele leven last van hebben!
Pestkoppen realiseren zich dit denk ik niet en
daarom vinden wij dat dit meer aandacht
nodig heeft!

Misschien wordt er wel minder gepest als
iedereen zich realiseert wat dit met het
slachtoffer doet! Niemand wil toch op zijn
geweten hebben dat je iemand voor de rest
van zijn leven littekens geeft? Ook al zijn deze
littekens dan niet zichtbaar, ze zijn er
weldegelijk.

Ik ben Saskia Schuilenga en ik ben de moeder
van kinderambassadeur Anne maar ook ben
ik één van de projectleiders van de
kinderambassadeurs.
Zelf ben ik gepest vroeger en daar ondervind
ik nog vaak de gevolgen van. Daarnaast is
ook Anne gepest en die zal in deze editie daar
wat over vertellen.

Als moeder voelde ik mij machteloos want
mijn meisje had pijn en was elke dag
verdrietig, ze had het ook niet naar haar zin op
school en ging er daarom ook niet met plezier
naar school en dat is heel rot als je naar een
plek moet waar je 5 uur elke dag moet zijn!
Als moeder werd ik ook een mama tijger!! Ik
wilde vechten voor mijn kind en ik stond bijna
elke dag bij de juf, helaas hielp dat niet veel.

Ik hoop dat jullie deze kinderkrant met veel
aandacht lezen en
dat jullie zullen helpen
pesten te stoppen!
want...
Pesten is niet cool!

Saskia schrijft....

Hanny schrijft....
Wat ik doe?
Ik verzamel alle kopij voor de kinderkrant
en als ik dat binnen heb ga ik ermee aan
de slag om er een krant van te maken.
Vaak is het een beetje puzzelen met de
ruimte. En dat terwijl ik helemaal niet van
puzzelen houd. Maar het is wel heel leuk
om te puzzelen om een mooie kinderkrant
te maken. Nou ja... ik doe mijn best.

Ook beheer ik voor de ambassadeurs de
website, de Facebook pagina en
Instagram. Ik mag dus het laatste nieuws
doorvertellen. O ja en de ambassadeurs
zitten ook op TikTok.

Wat ik ook mag doen is meedenken met
ambassadeurs over van alles en nog wat.

Het allerlaatste nieuws is dat de
ambassadeurs en de begeleiders (als het
nodig is) worden ondersteund door
BijDirma - Orthopedagogiek Kinder- en
Jeugdpsychologie.
Hoe mooi is dat? Zeker nu met de
campagne Pesten is niet Cool!

Ik heb geluk dat ik vroeger niet werd
gepest. Of misschien een heel klein
beetje. Klasgenootjes riepen vaak tegen
mij: “Hanny van Rheenen met haar dikke
benen”. Ik voelde me dan best rot en riep
terug: “alles wat je zegt ben je zelf” en
stak mijn tong naar ze uit.
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Groetjes Saskia

Liefs, Hanny
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Wat is pesten
Fysiek:
Krabben, bijten, harentrekken, duwen, sjorren, schoppen, slaan en spugen en trekken aan kleding.

Spullen beschadigen:
Kliederen op boeken of anderen spullen. Schoppen tegen je spullen of gooien met een schooltas of
andere spullen. Fiets beschadigen of vernielen.

Spullen afpakken:
Spullen of kleding afpakken of zoekmaken zodat het slachtoffer straf krijgt.

Achternalopen/opjagen:
Iemand wordt achternagelopen, opgejaagd en bang gemaakt.

In de val laten lopen:
Iemand met een smoesje naar een afgelegen plaats lokken om daar (onzichtbaar) te kunnen pesten.

Klemzetten:
Met meerdere personen iemand de weg versperren, klemzetten en intimideren.

Opsluiten:
Iets voor een deur zetten of een deur op slot doen, zodat die persoon er niet meer uit kan.

Stalken:
Iemand voortdurend lastigvallen door bijvoorbeeld achternalopen, whatsapp-berichten, telefoon.

Uitschelden:
Iemand uitschelden, beledigen en kwetsen.

Bangmakerijen:
Als je ‘het’ aan iemand vertelt dan pakken we je, of bedreigen met (anonieme) briefjes.

Kwaadwillende roddelen:
De ander in een kwaad daglicht stellen met kwaadwillende roddels om te kwetsen en de ander buiten
e sluiten en te vernederen.

Belachelijk maken:
Iemand met bepaalde kenmerken of voorkeuren belachelijk maken en uitlachen en er kwetsende
opmerkingen over maken.

Vernederen:
‘Draag jij mijn spullen maar want dat is toch het enige waar jij goed voor bent’.

Scheldnamen:
De ander vernederen en kleineren met scheldnamen.

Digitaal pesten:
Dreigen via e-mails of hatelijke berichten op de sociale media, het zonder toestemming plaatsen van
foto’s.

Uitsluiten:
Je expres buitensluiten zoals: ze kiezen je niet met gym, je mag niet meedoen, niemand wil naast je
zitten,
er wordt niet naar je geluisterd.

Geweld uitlokken:
Iemand net zo lang sarren, negeren en uitdagen tot die persoon zelf geweld gaat gebruiken en straf
krijgt.
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Anne vertelt
Hoi Ik ben Anne en ik ben één van de kinderambassadeurs van Nieuwegein.
Ik wil jullie wat vertellen over mijn ervaringen met pesten.

Ik ben zelf gepest en heb er nog vaak nachtmerries over en ik ben nog vaak verdrietig.
Ik werd gepest door 1 meisje uit mijn klas en wat meelopers, maar vooral 1 meisje.
Het begon vaak met Anne je bent Dom, ieuw je bent echt vies, je bent niks of zelfs
duwen tegen de bezem als ik de klas schoon moest maken of expres tegen me aan
duwen, ze deden dat zelfs als mijn moeder nog in de klas stond en toe stond te kijken.
Ik hou erg van zingen en ze zeiden zelfs dat ik niet mooi kon zingen of verboden me
zelfs om te zingen, daar deden dan meerdere meisjes aan mee en zelfs mijn
vriendinnetjes in de klas. Ook knalde ze bijvoorbeeld expres zakjes in mijn oor en ga zo
maar door, echt heel naar want dit was elke dag!

We hadden dit wel gemeld ,zowel mijn moeder als ik, bij de juf en de directeur van
school en zelfs hebben we het hogerop gezocht maar er werd weinig tot niks aan
gedaan. Thuis was ik bang en verdrietig en vaak heel boos.

Door het Pesten werd ik vaak ziek, wilde mijn bed niet uitkomen en ik wilde soms zelfs
dood! Nog steeds heb ik er heel veel last van, ben bang dat het weer gebeurd, nog
steeds vaak verdrietig en heel boos dat het is gebeurd. Waarom ik? Waarom moest
mij dit overkomen! Ik doe toch altijd aardig tegen anderen?

Door het pesten lukte het schoolwerk niet goed. Aan het einde van het jaar kreeg ik ook
nog te horen dat ik moest blijven zitten. Door het pesten lukte het schoolwerk niet goed
en aan het einde van het jaar kreeg ik ook nog te horen dat in moest blijven zitten.

Als je pest maak je mensen voor het leven
kapot! Net als een verkreukeld blad kan je
het blad weer glad strijken maar de kreukels
blijf je altijd zien en zo is dat ook bij pesten!
Je draagt je pestverleden altijd mee.

Stop met pesten!
Groetjes Anne!

Nu wil ik andere helpen!
Pesten is NIET cool en moet stoppen.
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Een echte Kinderambassadeurs armband met Pesten is NIET Cool!
kan je verdienen tijdens een evenement!

Door de kleurplaat (bladzijde 19) te kleuren en in te leveren tijdens 1 van onze activiteiten.
Door ons te laten weten wat jij hebt gedaan voor een ander .
Door een complimentenkaart in te vullen en weg te geven.

Door mee te doen met een discussie over pesten op school of in de feestbus
tijdens een evenement.



Fay geeft tips
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Pesten betekent dat kinderen elkaar lichamelijk, verbaal of psychologisch schade
toebrengen. 10% van de kinderen wordt gepest op de basisschool. Dat zijn er
ongeveer 3 per klas. (Dit vond ik op het internet)

Wat doet pesten met je? Je kan er ziek van worden, waardoor je niet meer naar
school durft en dat is niet fijn. Je voelt je verdrietig en somber omdat je denkt dat je
niet goed genoeg bent. Soms is het zo erg dat je soms de neiging krijgt om zelfmoord
te plegen. Misschien ben je je vrienden of vriendinnen ook wel kwijt geraakt dus dan
kun je je eenzaam voelen. En je voelt je buitengesloten. Je voelt je alleen.

-> Lekker knuffelen met je huisdier.

-> Praat met iemand die je vertrouwt: bijvoorbeeld je ouders, vriend/vriendin, juf.

-> Knuffel met je ouders of familie.

-> Luister naar muziek die je leuk vindt.

-> Teken je gevoelens op een blad en maak hier een prop van.

-> Iets leuks doen met iemand om het een beetje te vergeten.

-> Sla ergens hard op, maar op iets zachts (zoals een kussen).

-> Ga een leuke film of serie kijken ter afleiding.

-> Houd een dagboek bij over wat er is gebeurd en welke gevoelens je hebt.

-> Speel een leuk spelletje.

PESTEN IS NIET COOL!

Groetjes Fay

WAT KAN JE DOEN ALS JE GEPEST WORD.

Ik hoop dat deze tips werken voor jou.



Reijn's interview met Buurtgezinnen
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Vraag 1 aan Atie Wakkee-de Kort: wat doet buurtgezinnen?
Wanneer het erg druk is voor een gezin door bijvoorbeeld ziekte of andere oorzaken,
waardoor kinderen niet de beste zorg kunnen krijgen omdat daar geen tijd voor is, dan
zoeken we een hulpgezin die de kinderen even opvangt zodat de ouders meer tijd
hebben om andere dingen te regelen. Dit is dan voor langere tijd bijvoorbeeld 1
middagje in de week, dat kunnen gezinnen zelf bepalen. Dus we proberen ervoor te
zorgen dat er rust is binnen de gezinnen. Vroeger was dit veel makkelijker door veel
kennissen of de kerk, tegenwoordig is dat minder terwijl veel mensen wel hulp willen en
kunnen bieden.

Vraag 2: wat betekent Buurtgezinnen voor kinderen?
Voor kinderen is het heel fijn om een steun gezin te hebben omdat ze dan alle aandacht
kunnen krijgen, niet omdat de ouders de kinderen niet leuk vinden maar vooral omdat dit
door andere omstandigheden soms niet mogelijk is, ook voor de ouders van de kinderen
is dit leuk.

Vraag 3: hoelang bestaat Buurtgezinnen?
Wij bestaan al 5 jaar. Buurtgezinnen is begonnen omdat iemand die wilde helpen terug
wilde naar vroeger waar je kinderen makkelijk bij iemand af kon zetten om ze op te
vangen. Hier is een plan van gekomen en daar is een aantal gemeentes op ingegaan.
We zijn we zijn nu al in 70 gemeentes aan het helpen.

Vraag 4: vindt u het leuk en waarom?
Ik vind het leuk om te doen omdat ik het heel
fijn vind om mensen die het nodig hebben met
elkaar in contact te brengen, vooral bij
gezinnen waar het even wat moeilijker is. Door
een goed steungezin te zoeken help ik de
mensen en ontmoet veel nieuwe mensen dat
vind ik heel erg leuk.

https://www.buurtgezinnen.nl

Groetjes Reijn



Mijn ervaring bij de kinderambassadeurs
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Het is leuk want je kan anderen kinderen helpen.
Je doet leuke activiteiten en het is leuk om te zien hoe kinderen er op reageren en je
kan zelf ook plezier hebben.

We komen ook in contact met mensen die Nieuwegein besturen en daardoor kunnen
we weer meer leuke dingen doen zoals nu zijn we soms aan het vergaderen en
praten met sommige mensen die ons kunnen helpen om kinderen die bijvoorbeeld
gepest worden te helpen met onze campagne Pesten is NIET Cool.

We doen leuke activiteiten en je kan met de anderen kinderen vrienden zijn het zijn
aardige kinderen en ik heb ze na een tijdje goed leren kennen en goede vrienden
geworden.

Ik ga helaas verhuizen...
en kan dan niet zo makkelijk in contact komen
met de anderen ambassadeurs dus hebben
we een nieuw lid nodig. Als je het leuk zou
vinden vraag het aan je ouders we zouden
graag een nieuw lid willen je gaat veel dingen
doen zoals ik die nu dit stukje schrijf. De
namen van de anderen kids ambassadeurs
zijn Fay, Reijn, Anne, Sterre, Nikki en Cebelle
en ze zouden je graag willen ontmoeten als je
graag wil. Maar let op: niet als je pest!

Groetjes Max

De hele wereld
zou een

anti pest zone
moeten zijn.

Max



Cebelle - Woorddoolhof
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Cebelle - puzzels
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Veel puzzel plezier!
Groetjes Cebelle

Beter niemand
kwetsen,

ga maar liever lekker
kletsen!

Cebelle



Pesten wat is pesten?
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Pesten is niet plagen want als je geplaagd wordt kun je altijd terugplagen.
Plagen is niet gemeen, plagen is voor beide partijen grappig.
Plagen is ook 1 tegen 1 en bij Stop hou op makkelijk te stoppen.

Pesten is iets heel anders, pesten gebeurt meestal met meerdere tegelijk tegen
één en meestal ook tegen een kind dat het lastig vindt om voor zichzelf op te
komen.

Pesten is NIET cool!
Pesten gebeurt vaak en lang.
Pesten is gemeen bedoelt.
Pesten is niet stoer al denken pesters dat wel!

Wat is er stoer aan pesten?
Iemand buitensluiten,
iemand laten struikelen,
iemand pesten op sociaal media,
iemand pesten om uiterlijk,
iemand pesten om huidskleur,
iemand pesten om een handicap...

en ga zo maar door dat is niet stoer maar LAF!

Kinderen die gepest worden kunnen ziek worden.
Kinderen die gepest worden kunnen onzeker worden,
kinderen die gepest worden durven niet meer naar school!

En ga zo maar door.
Het moet STOPPEN want pesten is zinloos, NIET cool en zelfs gevaarlijk.

Ieder persoon is mooier dan een pestkop!

Wordt je gepest?
Trek je er niets van aan, het zegt iets over
hen en niet over jou!

Vertel het tegen iemand om het zo samen te
stoppen.

Liefs, Sterre



Fun-bus gaat mee tijdens activiteiten
Pesten is niet Cool
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Allyouneedisfun, dat is wat iedereen wil toch?

Mijn vader heeft samen met een vriendin een busje gekocht en deze omgebouwd
voor kinderfeestjes. Met dit busje gaan ze feestjes geven voor kinderen die het door
omstandigheden niet van hun ouders en/of verzorgers kunnen krijgen.
Bijvoorbeeld voor de stichting ‘’uitgesteld kinderfeestje’’ of de voedselbank.
Je hebt disco, karaoke, gamen, schminken en spafeestjes.

Allyouneedisfun

Ook mag de funbus mee met de kinderambassadeurs naar evenementen, hoe leuk is dat!
Kunnen we lekker praten met kinderen in de bus hoe stom pesten is en ook chillen tijdens
ons harde werk.
We hopen ook braderieën en festivals te mogen doen wanneer de corona weer voorbij is.
Veel funs, Nikki!

Ook kun je de bus natuurlijk zelf
inschakelen voor je eigen
feestje, daarvan wordt 10% opzij
gelegd voor gratis feestjes voor
de goede doelen.
Je kunt kijken op site
allyouneedisfun-bus.nl en volgen
op social media. Op Facebook is
dat allyouneedisfun-bus
en op Instagram
@partybus_allyouneedisfun.



Vind jij het ook leuk en belangrijk om iets voor andere kinderen te doen,

meld je dan aan!

Of wil jij iets schrijven in de kinderkrant dat zou ook heel leuk zijn.
Stuur het naar: kinderkrant@KinderambassadeursNieuwegein.nl
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Onze website:
www.KinderambassadeursNieuwegein.nl



We zijn op zoek naar enthousiaste (volwassen) vrijwilligers!
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Wil jij in 2021 meehelpen met de mooie campagne van Kinderambassadeurs
Nieuwegein “pesten is niet cool”?

Als campagneleid(st)er lever je een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van de campagne.
Je organiseert samen met het team evenementen en andere activiteiten en
werkzaamheden.

Wie zoeken iemand die:
• Met kinderen van basisschool leeftijd kan werken
• Contact kan leggen met organisaties
• Betrouwbaar is
• Inlevingsvermogen heeft
• Kan organiseren

We bieden:
• Een fijn en gezellig team van vrijwilligers om mee samen te werken
• Een fantastisch team kinderambassadeurs
• De kans om een mooie bijdrage te leveren aan het welzijn van Nieuwegeinse

kinderen

(Digitale) afspraak maken? Meld je aan: info@kinderambassadeursNieuwegein.nl

Onze plannen voor activiteiten & evenementen
De fun-bus wordt -als deze niet al is besproken- ingezet tijdens een evenement.
Dit kunnen heel verschillende evenementen zijn, bijvoorbeeld:

- kaarsjesavond Vreeswijk
- intocht Sinterklaas,
- Zomerschool
- sportdagen
- Koningsspelen
- wijkactiviteiten
- een 50jaarNieuwegein feest.

Wil jij ook kinderambassadeur worden?
Meld je aan en misschien wordt jij onze collega.
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PARTNERSSPONSORS

www.pen.nl

BALANS NIEUWEGEIN
www.balansnieuwegein.nl

NIEUWEGEIN FONDS

www.nieuwegeinfonds.nl

www.fokkesteeg.nl
FOKKESTEEG SAMEN

www.bijdirma.nl

BijDirma

www.plompmakelaars.nl

Plomp makelaars & taxateurs - rentmeester

HUIS-STIJL

www.huis-stijl.nl

www.nieuwegein.nl/geinsgeluk

GEINS GELUK

ALL YOU NEED IS FUN-

www.allyouneedisfun-bus.nl

DESIGN AROUND

www.designaround.nl

www.3eenheidparochie.nl

DIACONIE EN CARITAS De digitale stad Nieuwegein



Kleuren en plaat inleveren bij Kinderambassadeurs.

verdien een echte Pesten is niet Cool! armband.
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Lever de ingekleurde plaat in tijdens activiteiten en...

Getekend door: Carin Sleurink



EMAIL algemeen:
INFO@KINDERAMBASADEURSNIEUWEGEIN.NL

WEBSITE:
WWW.KINDERAMBASSADEURSNIEUWEGEIN.NL

KINDERAMBASSADEURS NIEUWEGEIN
WORDT NAAST DE KANJERS VAN
KINDEREN UIT DE WIJKEN
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

PROJECTLEIDERS - BEGELEIDERS:
SCARLET RAAP
SASKIA SCHUILENGA
DOUNIA RAGUI
ILONCA VAN GEFFEN
JON VAN ZOELEN

ADVIES / WEBSITE & SOCIAL MEDIA/
OPMAAK & EINDREDACTIE KINDERKRANT
HANNY PLOMP-VAN RHEENEN

SAMENWERKENDE PARTNERS:
BijDirma
Orthopedagogiek Kinder- en
Jeugdpsychologie
FOKKESTEEG SAMEN
STICHTING BALANS
NIEUWEGEIN FONDS

Kinderkrant Nieuwegein is een uitgave van
Kinderambassadeurs Nieuwegein
Edities: 3 à 4 maal per jaar.
Oplage digitaal: ca. 5.000 exemplaren
Oplage gedrukt: 1.000 exemplaren

kinderkrant@kinderambassadeursNieuwegein.nl

#VE
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DING


