
 
 
 
 
 

 

HOPE XXL-KINDERCONFERENTIE IN TOP EUROMAST 
 
Op vrijdag 25 mei organiseren HOPE XXL en VOS/ABB op de Euromast in Rotterdam letterlijk een 
topconferentie voor kinderen. Leerlingen van groep 7 uit het hele land spreken met elkaar over hun 
idealen en dromen voor de toekomst. Zij denken mee met HOPE XXL, een wereldwijd project waarin 
jongeren een positieve toekomstvisie opstellen.  
 
Goed onderwijs, voedsel, een dak boven het hoofd en een veilig bestaan. Alle ouders, overal ter wereld, 
willen een omgeving waarin hun kinderen gelukkig opgroeien. Kinderen in Nederland zijn de gelukkigste van 
Europa. Op de Euromast kunnen ze letterlijk op hoog niveau meepraten over de vraag wat er moet gebeuren 
om iedereen op de wereld de kans te geven op een goed bestaan. 
 
Tijdens de conferentie verdiepen 100 kinderen zich in thema’s als duurzaamheid, economie, oorlog & vrede 
en ontwikkelingssamenwerking. Aan de hand van een eigen manifest dat HOPE XXL aan de Verenigde 
Naties wil presenteren, laten kinderen zien welke ideeën zij voor een betere toekomst hebben. Ze 
ondertekenen een geheim document in de top van de Euromast. De inhoud wordt bekendgemaakt op de 
volgende conferentie, die in de winter plaatsvindt. Uiteindelijk zal een delegatie alle ideeën overhandigen 
aan de premier van Nederland.   
 
De topconferentie op de Euromast begint om 9.00 uur en eindigt met een wereldlunch rond 12.30 uur. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met VOS/ABB, de landelijke belangenvereniging voor 
bestuur en management van de openbare en algemeen toegankelijke scholen.  
 
Wat is HOPE XXL? 

Tien jongeren uit De Liemers, de streek rond Zevenaar, stelden drie jaar geleden de Liemers List op: een 

manifest met 100 punten als visie op de toekomst van onze samenleving. HOPE XXL wil de Liemers List 

presenteren bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als de to do list namens de jongere 

generatie. Daarom is de mening van kinderen belangrijk. Zij vormen immers de wereld van morgen.  

HOPE XXL wordt gesteund door tal van prominenten, onder wie Alexander Rinnooy Kan, Jan Peter 

Balkenende, Hans Wiegel, Louise Fresco, Hanna Verboom, Pieter Winsemius, Herman van Veen, Ruud 

Lubbers, Freek de Jonge en Bert Koenders. 

 

HOPE XXL in kindertaal 

De meeste mensen in Nederland hebben het goed. We hebben genoeg eten, een dak boven ons hoofd en 

hoeven niet bang te zijn voor oorlog. Maar dat is niet overal op de wereld zo. In HOPE XXL zitten jongeren 

die samen een lijst hebben gemaakt. Daarop staan allerlei punten die ervoor kunnen zorgen dat iedereen 

een goed leven kan hebben. Maar zoiets gebeurt natuurlijk niet zomaar. Daar moeten we ons best voor 

doen! De lijst gaat bijvoorbeeld over oorlog en vrede, maar ook over de economie en het milieu. Een betere 

wereld voor iedereen, dat wil jij toch ook? 

 

Wanneer?   Vrijdag 25 mei van 9.30 tot 13.30 uur 
Waar?   Euromast, Parkhaven 20, 3016 GM Rotterdam 
Meer info:  www.hope-xxl.com, www.facebook.com/hopexxl en www.vosabb.nl   
 
HOPE XXL wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het vfonds 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met directeur Chris van de Ven van de Stichting HOPE XXL:  
06–22 087 780, info@hope-xxl.com 
 
Als u de topconferentie wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via info@hope-xxl.com 


