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Bijeenkomsten en evenementen konden niet meer 

plaatsvinden en reizen was niet meer mogelijk,  

maar gelukkig waren er online oneindig veel 

mogelijkheden en bleef het maken van journalistieke 

reportages toegestaan. 

Uiteraard lieten we kinderen tijdens de  

lockdown vanuit verschillende landen aan het  

woord over Corona:

https://www.youtube.com/watch?v=QDsgVYgk8oA

2020 was het jaar dat alles 
anders liep dan gepland.  
Corona zette de wereld op z’n  
kop en gelukkig is The Youth 
News Foundation flexibel  
genoeg om zich aan te passen  
aan nieuwe situaties.

https://www.youtube.com/watch?v=QDsgVYgk8oA


Ook in 2020 was het #Vteam het grootste project 

van The Youth News Foundation. In samenwerking 

met het vfonds lieten we de jeugd aan het woord 

over de thema’s vriendschap, vrede en vrijheid en 

organiseerden we de Nationale Kinderprijs. 

We konden met coronaregels 11 live events houden, 

20 reportages maken, 50 verslaggevers inzetten, 

150 vaste #Vteam betrekken en honderdduizenden 

kijkers en volgers bereiken. Zowel voor de Foundation 

als voor het vfonds een succesvol jaar dat we 

met een positief gevoel afsluiten en graag willen 

voortzetten. 

Vanaf 2021 willen we graag een projectmanager op 

het #Vteam zetten die alles organisatorisch gaat 

regelen en bijhouden.

Vteam



Nieuwjaarsduik
https://www.youtube.com/watch?v=8uSUTNZQRkI&ab_channel=Kindercorrespondent

Namen lezen Westerbork
https://www.youtube.com/watch?v=r13m8MigVNM&ab_channel=Kindercorrespondent

Oorlogsproeverij
https://www.youtube.com/watch?v=KGKYFaa_Rbc&ab_channel=Kindercorrespondent

Bijdrage Nationale Kinderherdenking
https://www.youtube.com/watch?v=Ru0OemfeW08&ab_channel=Kindercorrespondent

Lockdown reportages
https://www.youtube.com/watch?v=QDsgVYgk8oA&ab_channel=Kindercorrespondent

Elke dag live met het #Vteam op insta
https://www.youtube.com/watch?v=_XzqdI3bhxs&ab_channel=Kindercorrespondent

#Vteam kamp Vrijheidsmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=g8ti2zd57zM&ab_channel=Kindercorrespondent

Interviews met veteranen
https://www.youtube.com/watch?v=8d4Zt7RcFGc&ab_channel=Kindercorrespondent

Gesprek met ‘overlevende’ WOII
https://www.youtube.com/watch?v=tYH--MjyBKE&ab_channel=Kindercorrespondent

Nationale vfonds Kinderprijs
https://www.youtube.com/watch?v=whzVlRImtFE&ab_channel=Kindercorrespondent

Bridge to Liberation
https://www.youtube.com/watch?v=BW_QLQ8ufOw

Kerstkaartenactie voor militairen
https://www.youtube.com/watch?v=gItK1kW5AO8&t=87s&ab_channel=Kindercorrespondent

Winterchallenge
https://www.youtube.com/watch?v=fCebMku6NGw

Klik op de links om de video’s te bekijken

#Vteam in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=pHVeDg1_91Q

Parachutisten WOII

https://www.youtube.com/watch?v=lQsWgXoZQxQ&ab_channel=Kindercorrespondent

Premiere Slag om de Schelde

https://www.youtube.com/watch?v=gItK1kW5AO8&t=87s&ab_channel=Kindercorrespondent

Kerstkaartenactie voor militairen



2020 is volgens afspraak het laatste jaar dat 

het Madurodam Kinderfonds de Caribische 

Kindercorrespondent ondersteunt. Ook op Curacao 

en de andere eilanden konden we helaas minder 

doen dan gepland. Wel hebben we het project met 

het Madurodam Kinderfonds positief geëvalueerd 

en afgesloten. Afgesproken is dat de Caribische 

Kindercorrespondent de werkzaamheden voortzet 

en in 2020 in elk geval nog één event organiseert als 

kinderen weer bij elkaar mogen komen.

Caribische Kindercorrespondent



Kinderen over onderwijs tijdens corona:
https://www.youtube.com/watch?v=NppqJcL48oE

Baseball week
https://www.youtube.com/watch?v=wSlWv8ztSWs

Sucardi over recycling 
https://www.youtube.com/watch?v=aY_9nPWeHbA

Riesmarley voorbeeld voor veel kinderen 
https://www.youtube.com/watch?v=L5Hq2_v-lIc

Klik op de links om de video’s te bekijken

Caribische Kindercorrespondent 
in beeld

https://www.youtube.com/watch?v=ZOuJBk9rYrU

Financiële zorgen door corona:

https://www.youtube.com/watch?v=1xDer2y_Q6E

Voedselbank Curaçao:

https://www.youtube.com/watch?v=nujN8j4q2YM

Jayston over gepest worden:

https://www.youtube.com/watch?v=85adLXqAvyk

Koning Tumba:
Kinderen over onderwijs 
https://www.youtube.com/watch?v=NppqJcL48oE

Errin met autisme
https://www.youtube.com/watch?v=Tp69G6ypGzk



In 2021 gaan we door met het #Vteam en is het 

vooruitzicht een meerjarige intentieverklaring af te 

sluiten met het vfonds over dit project. Daarnaast 

kijken we ook naar mogelijkheden de Caribische 

Kindercorrespondent voort te blijven zetten. Idee is 

ook meer tijd en ruimte te creëren zodat Tako meer 

energie kan gaan steken in de oorspronkelijke droom: 

de stem van de jeugd wereldwijd laten horen en in 

meer landen een Kindercorrespondent opstarten. 

We beginnen het jaar met het project  

De Kinderstem waar we kinderen in gesprek laten 

gaan met de lijsttrekkers van de verschillende 

partijen die een hoofdrol spelen tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen in maart.

Vooruitblik


