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leerlingen uit groep 7 met 
verschillende culturele 

achtergronden komen op 
25 mei op de euromast 
in rotterdam bij elkaar 

om te praten over de 
toekomst van de wereld. 

deze kinderconferentie 
sluit aan bij het ambitieuze 
jongerenproject hope XXl. 

samen aan de  
toekomst werken

‘Martin Luther King wil-
de het al, wij doen het 
nu ook echt’, zegt Frits 
Bloemberg, een van de 

initiatiefnemers van HOPE XXL. Doel 
daarvan is het presenteren van een 
mondiale toekomstvisie van de jongere 
generatie voor een gelukkig en gezond le-
ven voor iedere wereldburger. Daarvoor 
hebben Nederlandse jongeren een lijst 
met ambities geformuleerd, zoals: ‘Wij 

vinden dat er in een samenleving veel 
ruimte moet zijn voor diversiteit.’ 
Basisschoolleerlingen sluiten aan bij het 
project met de kinderconferentie in de 
Euromast. In totaal zullen daar kinde-
ren uit ongeveer honderd landen verte-
genwoordigd zijn. Zij brengen ieder een 
O.P.A. of O.M.A. mee: een Ondersteunend 
Persoonlijk Assistent of Ondersteunend 
Meedenkend Assistent.

Liemers List
Het is 2008 als Chris van de Ven, direc-
teur van het cultureel centrum in Duiven 
(in de Gelderse regio De Liemers), een te-
lefoontje krijgt van de plaatselijke bank. 
Of hij iets wil organiseren voor en door 
jongeren, een project dat maatschappe-
lijk relevant is. Van de Ven, met 17 jaar 
ervaring als docent maatschappijleer, 
loopt dan al een tijdje rond met het idee 
om jongeren aan het denken te zetten 
voor een mondiaal toekomstperspectief. 
Plotseling komen alle lijntjes bij elkaar 
en al snel vindt hij tien jongeren die de 
oprichters van HOPE XXL worden. Zij 
formuleren de Liemers List, 100 artikelen 
die tot doel hebben dat álle mensen op 
de hele wereld hun leven een hoog cijfer 
kunnen geven. 
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Jessie Reuvekamp is een van die jonge-
ren. Van jongs af aan is zij bezig met het 
welzijn van andere mensen en het besef 
dat je de wereld netjes moet achterlaten 
voor de volgende generatie. ‘Ik vind het 
heel belangrijk om iets bij te dragen’, zegt 
ze. Inmiddels is HOPE XXL flink gegroeid. 
Een grote groep jongeren is erbij betrok-

ken en duizenden mensen hebben hun 
steun uitgesproken voor het ideaal van 
HOPE XXL. Er is een tweede versie van de 
Liemers List gemaakt met input van jon-
geren uit heel Nederland. Komend najaar 
wil de organisatie een Europees gedra-
gen lijst presenteren. Daarvoor werken 
de jongeren samen met de Universiteit 
Leiden. Studenten uit heel Europa kun-
nen bijdragen.
De stichting geeft kosteloos workshops, 
lessen en debatten op scholen. Daarvoor 
worden vaak lokale bestuurders uitge-
nodigd. ‘Om te kijken hoe jongeren ook 
lokaal bij kunnen dragen aan een betere 
wereld. We geloven erg in het motto 
think global, act local,” zegt Bloemberg. 

Ik ben welkom
Wie het heeft over de aarde netjes achter-
laten voor de volgende generatie, moet 
die nieuwe generatie erbij betrekken. Dat 
is het idee van de kinderconferentie die 
VOS/ABB en HOPE XXL op 25 mei organi-
seren. In de Euromast in Rotterdam kij-

‘We willen  
de boel  

aanjagen’
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Kinderen praten mee in Glazen Kluis
Groep 7 van de openbare basisschool Lucas van Leyden in Leiden heeft als 
eerste al meegedaan aan een actie van HOPE XXL. De hele klas ging in 
december ontbijten in de Glazen Kluis, waar de jongeren van HOPE XXL 
een marathondiscussie van 24 uur had georganiseerd met prominenten 
als Freek de Jonge en Jan Terlouw. De kinderen maakten daar al een 
ontwerp voor een wereldvlag en praatten met de jongeren over de grote 
thema’s van de Liemers List. Met de Glazen Kluis sloot Hope XXL aan op 
de actie met het Glazen Huis van Serious Request.
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ken de leerlingen uit over Nederland, ter-
wijl zij zich over mondiale onderwerpen 
buigen. Bloemberg: ‘Kinderen uit groep 7 
met verschillende culturele achtergron-
den komen bij elkaar om te praten over 
de thema’s in de Liemers List. Ze denken 
na over de vraag hoe de toekomst eruit 
moet zien.’ Ook gaan de deelnemende 
kinderen een wereldvlag ontwerpen.
De kinderconferentie sluit mooi aan 
bij het motto ‘Ik ben welkom’ van de 
School!Week 2012, de landelijke cam-

pagneweek waarmee VOS/ABB en Ver-
eniging Openbaar Onderwijs in maart 
het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs positief in de schijnwerpers 
hebben gezet. 
Maar zijn kinderen van de basisschool 
wel bezig met thema’s als duurzaamheid 
en oorlog en vrede? ‘Jazeker,’ zegt Bloem-
berg, ‘kinderen kunnen onbevangen 
naar een thema kijken. Zij zien de over-
eenkomsten tussen mensen, de focus op 
verschillen komt later pas.’ 

Ook Reuvekamp denkt dat kinderen goed 
in staat zijn mee te denken over de the-
ma’s uit de Liemers List. ‘De jeugd van nu 
groeit op als wereldburger en heeft snel 
door wat er mis is. Het is belangrijk om 
daarover te praten. Ik zie de conferentie 
vooral als moment om bij de kinderen het 
bewustzijn los te maken dat we samen 
deze wereld beter moeten maken.’ 
Als theaterdocent en pabo-student is 
Reuvekamp al langer bezig met het in-
spireren van kinderen om zich bezig te 
houden met mondiale thema’s. Tijdens 
haar stage heeft ze lesgegeven over HOPE 
XXL en merkte ze dat de leerlingen daar 
duidelijk een mening over hadden. ‘Ze 
vonden het bijvoorbeeld zorgelijk dat de 
gezondheidszorg in derdewereldlanden 
zo tekortschiet of ze vroegen zich af hoe 
het kan dat er mensen sterven van de 
honger, terwijl wij hier meer dan genoeg 
eten hebben.’

Meer dan millenniumdoelen
HOPE XXL heeft een raad van aanbeve-
ling, waarin veel prominenten zitten. Jan 
Terlouw, Freek de Jonge, Jan Pronk, Guus-
je ter Horst en Maarten van Rossem zijn 
slechts enkele van de namen die achter 
HOPE XXL staan. 
In 2014 wil de stichting de Liemers List 
presenteren aan de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties. Dat zal dan 
de vierde versie van de lijst zijn, die door 
jongeren van over de hele wereld is sa-
mengesteld. ‘Wij willen natuurlijk niet 
alleen de Nederlandse visie laten zien. 
De hele wereld moet erover meedenken. 
We gaan nu proberen via rotary clubs ons 
project wereldwijd te verspreiden,’ zegt 
Reuvekamp. 
Lijkt de Liemers List niet erg op de mil-
lenniumdoelen die de VN zelf heeft opge-
steld? Bloemberg: ‘We realiseren ons dat 
veel onderdelen uit de lijst al op stapel 
staan, maar we willen de boel aanjagen. 
Daarnaast is de Liemers List in de kern 
anders. Wij presenteren vanuit de jon-
gere generatie een visie op de toekomst. 
Daardoor kan de impact veel groter zijn. 
Uiteindelijk zegt HOPE XXL tegen de 
machthebbers van de wereld: kom op 
jongens, aan de slag nu.’ <

‘Kinderen kunnen onbevangen 
naar het thema kijken’
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Leidse schoolkinderen schoven in de Glazen Kluis aan voor een ontbijtdiscussie.


