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Achtergrond 
	  
EU	  project	  2012	  –	  2014	  
	  
De	  mening	  van	  kinderen	  en	  jongeren	  	  telt!	  
	  
Crea@eve	  vormen	  van	  burgerpar@cipa@e:	  
muurschilderingen,	  theater,	  radio.	  	  	  
	  
Doelgroep	  1000	  kinderen	  en	  jongeren	  tussen	  
12	  –	  18	  jaar	  (en	  indirect	  35.000	  kinderen)	  
	  
6	  gemeentes	  van	  het	  departement	  Estelí	  	  
	  



Waarom	  PraatMEE? 
•  Ini@a@ef	  komt	  nu	  eens	  uit	  ‘Het	  Zuiden’	  

•  Kinderen	  en	  jongeren	  als	  mondige	  burgers	  en	  niet	  als	  
slachtoffers	  

•  Samenwerking	  met	  nieuwe	  groepen	  (scholen,	  
verenigingen,	  etc)	  

•  Mogelijkheden	  tot	  directe	  uitwisseling	  

	  



Vier doelen + 1 
•  Bewustmaking	  kinderrechten	  

•  Bevorderen	  kinder-‐	  en	  
jongerenpar@cipa@e	  

•  Versterken	  samenwerking	  binnen	  
het	  pla[orm	  

•  Zichtbaarheid	  Stedenband	  

+	  
•  Uitwisseling	  jongeren	  Del+	  –	  Estelí	  	  

	  



Doelgroepen 
Deelname	  open	  voor	  georganiseerde	  groepen	  

	  
	  
	  Kinderen	  8-‐12	  jaar: 	  (Basisscholen,	  Buitenschoolse	  opvang/brede	  school,	  DNW)	  

	  
Jongeren	  12-‐15	  jaar 	  (Onderbouw	  voortgezet	  onderwijs)	  
	  
Jongeren	  15-‐20	  jaar 	  (Bovenbouw	  VO,	  Jouwdel+,	  Jongeren	  binnen	  de	  kerken	  



Vijf onderdelen 
1.  Reflec@e	  /	  gastlessen:	  De	  toekomst	  van	  

jongeren	  

2.  Muurschilderingen	  

3.  Korte	  films	  

4.  Publieksac@viteiten	  (rond	  20	  november)	  
1.  Wandeling	  langs	  de	  route	  van	  schilderingen	  

2.  Filmfes@val	  

5.  Uitwisseling	  Del+	  -‐	  Esteli	  



Wat groepen mogen 
verwachten 

•  Par@cipa@eve	  gastles	  dat	  bijdraagt	  aan	  maatschappelijke	  
betrokkenheid	  van	  kinderen	  en	  jongeren	  

•  Begeleiding	  van	  een	  deskundig	  ar@est	  	  
•  Een	  mooi	  kunstwerk	  

•  Kosten	  van	  de	  begeleiding	  en	  materialen	  worden	  gedekt.	  

•  Publiciteit	  	  	  
	  



Wat de Stedenband 
verwacht 

•  Enthousiasme	  

•  Een	  contacpersoon	  (leerkracht,	  vakdocent,	  leidster),	  die	  
brugfunc@e	  kan	  vervullen	  tussen	  de	  groep	  en	  de	  s@ch@ng.	  	  

•  Vermelding	  van	  PraatMEE!	  in	  de	  eigen	  communica@e	  	  

•  Gebruik	  kunnen	  maken	  van	  de	  installa@es	  om	  de	  
ac@viteiten	  uit	  te	  voeren	  

•  Bereidheid	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  
communica@e	  rond	  PraatMEE!	  	  

•  Belangstelling	  voor	  Nicaragua	  



De link met Nicaragua? 
•  Tijdens	  gastles:	  vergelijking	  met	  meningen	  van	  kinderen	  

en	  jongeren	  in	  Nicaragua	  

•  Delen	  kunstwerken	  op	  Facebook	  	  
•  Moderering	  gesprekken	  tussen	  jongeren	  

•  Parallelle	  publieksac@viteiten	  rond	  20	  november	  	  

•  A+asten	  nieuwe	  samenwerkingen	  met	  Nicaragua	  



Planning 
Maand	   Ac)viteit	  
Maart	  –	  april	   Projectplan	  +	  materialen	  werving	  

Werving	  deelnemers	  
Fondsenwerving	  
Afstemming	  Nicaragua	  
Benaderen	  partners	  

Mei	   Defini@eve	  afspraken	  partners	  en	  deelnemers	  

Mei	  –	  juni	   Voorbereiden	  lesmaterialen	  en	  communica@emiddelen	  

Augustus	  –	  
september	  

Publieke	  lancering	  

September	  –	  
November	  

Maken	  muurschilderingen	  en	  korte	  films	  

Week	  20	  november	   Adverten@e	  krant	  
Publiciteit	  
Publieksac@viteiten	  

November	  –	  
december	  

Afronding	  
Route-‐boekje	  


