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Lot maakt
kinderrechten
concreet

I
n 2014 is Lot ś Foundation offi  cieel 

gelanceerd. Deze organisatie wil 

kinderen over de hele wereld bewust 

maken van kinderrechten en hen 

betrekken bij discussies. Om dit te doen, 

is het denkbeeldige meisje Lot in het le-

ven geroepen. Lot reist over de wereld, 

verwondert zich en toont kinderrechten 

door de ogen van kinderen. ‘Samen met 

verschillende partners in het onderwijs, 

de media en Herman van Veen Artscen-

ter ondernemen we activiteiten om Lot 

tot leven te brengen. Sommige activitei-

ten zijn al in volle gang, en de komende 

jaren gaan we nog meer initiatieven 

ontwikkelen’, vertelt Saskia Klomps van 

Lot’s Foundation. 

YouTube-kanaal
Lot’s Foundation heeft sinds kort onder 

meer een eigen YouTube-kanaal: Lot’s 

Channel. Dit moet een community wor-

den waar kinderen uit alle windstreken 

met elkaar in contact komen en verhalen 

delen. Professionele journalisten uit de 

hele wereld maken korte video’s van de 

mooiste verhalen. Kinderen en scholen 

kunnen zich kosteloos abonneren op het 

YouTube-kanaal. ‘Natuurlijk mogen kin-

deren zelf suggesties doen voor nieuwe 

reportages. Graag zelfs!’, zegt Saskia.

Nieuw: fi losofeerkaartjes
Inmiddels is ook een serie filosofeer-

kaartjes ontwikkeld, die helpen om met 

leerlingen in gesprek te gaan over kinder-

rechten. Deze zijn vanaf maart verkrijg-

Kinderrechten zijn best abstract. Hoe zorg je dat kinderen 

zich er een voorstelling van kunnen maken? En hoe maak je 

duidelijk dat kinderrechten over de hele wereld een ander 

gezicht hebben? Lot, een levenslustig en nieuwsgierig 

meisje van 12 jaar, helpt een handje!

baar en geschikt voor de bovenbouw van 

het primair onderwijs en de onderbouw 

van het voortgezet onderwijs. 

Meer weten?
www.lotsfoundation.com

https://www.youtube.com/user/lot-

schannel1

Vertalen in verhalen
‘Kinderrechten verdienen ieders aandacht. Als 

het de kinderen goed gaat, gaat het de wereld 

goed. Lot wil de kinderrechten vertalen in ver-

halen. Verhalen die ons duidelijk maken wat 

kinderrechten zijn.’

Herman van Veen, geestelijk vader van Lot, mede-

oprichter en beschermheer van Lot’s Foundation

De presentatie van Lot’s Foundation 

onlangs in Amsterdam.

Facebook-
pagina en 
tentoonstelling 
De veertien openbare basisscho-

len van het bestuur 3Primair 

in Barendrecht, Ridderkerk en 

Zwijndrecht zijn in de aanloop 

naar de School!Week al met een 

actie begonnen. Op een speciale 

Facebook-pagina wordt erover 

bericht, en in de School!Week is 

er een tentoonstelling in de drie 

gemeentehuizen. 

Alle kinderen hebben een werk-

stuk gemaakt over de vraag 

‘Waar voel jij je happy?’, waarbij 

een relatie werd gelegd met de 

kinderrechten. Elke school heeft 

straks drie winnaars, van wie 

grote professionele portretten 

in de gemeentehuizen komen te 

hangen. Ook studeren alle leer-

lingen een speciaal lied in: ‘I am 

together’. 

‘Het levert vast aandacht op in de 

pers’, zegt Ingrid van Rookhuizen, 

directeur van obs De Noord in 

Ridderkerk. ‘Dat is vorig jaar ook 

goed gelukt. Toen hadden we 

op alle scholen talentenshows, 

waarvan de winnaars in de 

School!Week buiten op een po-

diumkar hebben opgetreden. De 

School!Week leeft hier echt’. 

De kleurrijke Facebookpagina 

van 3Primair is te vinden op 

www.facebook.com/schoolweek. < 


