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The Youth News Foundation
The Youth News Foundation had ondanks de beperkende 
corona maatregelen een succesvol 2021. Het grootste project 
bestond ook dit jaar uit de activiteiten met het #Vteam. In 
samenwerking met het vfonds lieten we de stem van de jeugd 
horen rond de thema's vriendschap, vrede en vrijheid. Daarnaast 
organiseerden we rondom de Tweede Kamerverkiezingen 
de interviewserie en podcast 'De Kinderstem'. Verschillende 
kinderen stelden hun vragen aan lijsttrekkers. 

https://theyouth.org/kinderstem/

Daarnaast maakte de Kindercorrespondent in samenwerking 
met Omroep Gelderland een serie reportages waarin jongeren vertelden wat vrijheid voor hen betekent. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Ugg6I47S8&list=PLmn2uX3yA-Fejzi8iHq9h5wI1VEhe3Igl 

De Foundation wil in 2022 het bestuur gaan versterken met twee nieuwe bestuursleden. Daarnaast zoeken we 
een projectleider voor het #Vteam zodat er meer ruimte komt voor nieuwe projecten en ontwikkelingen.  

We kijken uit naar een prachtig nieuw jaar waarin we de stem van de jeugd weer op zoveel mogelijk plekken 
kunnen laten horen.



Activiteiten 2021
• Online Winterchallenge

• Bezoek Binnenhof

• Project 4 en 5 mei:

• Interview André van Duin

• Dodenherdenking

• Bevrijdingsdag

• Project bevrijding Waddeneilanden

• Vierdaagse Vakantiekamp

• Test Vrijheidsmuseum

• Test Museum Overloon

• Nationale vfonds Kinderprijs

• #Vteam dag Nationaal Militair Museum

• Online Winterchallenge



https://youtu.be/fCebMku6NGw

Online winterchallenge 

https://youtu.be/XAtk_EOfAwo

Bezoek Binnenhof

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen mochten 

we ondanks de coronamaatrdegelen een bezoek brengen 

aan het Binnenhof. Een mooie samenwerking met de 

vrienden van Prodemos, de Tweede Kamer en gemeente 

en politie Den Haag. Vooral Prodemos wil meer projecten 

samen gaan doen rond de Democratische Samenleving.

Het project 4 en 5 mei bestond dit jaar uit drie delen. 

Ten eerste een interview met André van Duin die de 

toespraak op de dam verzorgde. Daarnaast mochten een 

aantal #Vteamers bij de besloten Kinderherdenking in 

Madurodam aanwezig zijn. Bevrijdingsdag vierden we in 

de Koepelgevangenis in Arnhem waar we onder andere de 

Commissaris van de Koning mochten ontvangen. Er was veel 

aandacht van pers voor deze dag. Onder andere NOS, AD, 

RTL en Omroep Gelderland maakten bijdragen.

https://youtu.be/_ztdP8Ti5rU

https://youtu.be/gZQ-Dbtq2zE

Project 4 en 5 mei



https://youtu.be/V39T8oVJM7s

Project Bevrijding  Waddeneilanden

Het project Bevrijding Waddeneilanden zat al een aantal 

jaar in de pijplijn. Daarom dit jaar besloten een excursie 

naar Schiermonnikoog te organiseren met veel verhalen van 

het eiland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze excursie 

was fantastisch voor het groepsgevoel. De bunkers in de 

duinen en het verhaal van Schier vergeten de deelnemers 

nooit meer. Het eiland, de provincie en Omroep Frieland 

willen zeker nadenken en samenwerken om te kijken of er 

meer te doen is met het bevrijdingsverhaal van de eilanden.



https://youtu.be/70YIcyZqzQA

Vierdaagse vakantiekamp

Het #Vteam Vierdaagse Vakantiekamp was dit jaar het 

alternatief voor de Nijmeegse Vierdaagse. Naast de 

inhoudelijke feestweek voor de kinderen, werkten we 

samen met het Vrijheidsmuseum, verschillende gemeentes, 

de provincie Gelderland, het ministerie van defensie, de 

oorlogsgravenstichting, de Duitse overheid en vele anderen. 

De positiviteit over dit event was unaniem en daarom 

namens iedereen een buiging voor #Vteam en vfonds.

Het programma bestond uit onder andere rondleidingen 

en ontmoetingen in het Vrijheidsmuseum, demonstraties 

door veteranen, openingsceremonie met orkest en 

hoogwaardigheidsbekleders, vlaggenparade, activiteiten 

persoonlijke ontwikkeling, bezoek aan Duitsland en 

loopgraven Reichswald, ceremonie op Canadese 

begraafplaats, militaire medailleceremonie, afsluiting met

orkest en hoogwaardigheidsbekleders.



https://youtu.be/aneaxn5Wybw

Test Vrijheidsmuseum 

https://youtu.be/F-Ia3M71FyQ

Test Museum Overloon 

De eerste #Vteam test was het bezoek aan de 

Democratiefabriek van het Vrijheidsmuseum. Naar 

aanleiding van dit bezoek en deze reportage besloten we 

meerdere musea te gaan testen.

Ook het Oorlogsmuseum in Overloon werd door het 

#Vteam getest.

De uitreiking van de Nationale Kinderprijs 2021 was door 

alle coronamaatregelen en onzekerheid weer een flinke 

uitdaging. De evaluatie van de Kinderprijs 2021 is al eerder 

verstuurd en besproken. Belangrijkste punten voor volgend 

jaar: meer publiek, meer aandacht en groter bereik.

https://youtu.be/vor4mf-vmPs

Nationale Kinderprijs 2021



https://youtu.be/I5E-exJlJjw

#Vteam Dag

Budgetair was het mogelijk in december de #Vteam Dag 

te organiseren. Het #Vteam, het Nationaal Militair Museum 

en het Veteranenistituut met hun educatie voor stelling De 

Missie besloten de handen in een te slaan en een prachtig 

programma neer te zetten. De kinderen gingen in gesprek 

met veteranen, kregen een rondleiding door het museum en 

bekeken de voorstelling. Veel volwassenen en genodigden 

maakten kennis met elkaar, wisselden idee uit en maakten 

plannen. Een meer dan geslaagde dag.



Online Winterchallenge
https://youtu.be/fCebMku6NGw

Bezoek Binnenhof 
https://youtu.be/XAtk_EOfAwo

Bevrijdingsdag 
https://youtu.be/_ztdP8Ti5rU

Interview André van Duin
https://youtu.be/gZQ-Dbtq2zE

Project bevrijding Waddeneilanden Schiermonnikoog 
https://youtu.be/V39T8oVJM7s

#Vteam Vierdaagse Film
https://youtu.be/70YIcyZqzQA

Reportage Museum Overloon
https://youtu.be/F-Ia3M71FyQ

Reportage Vrijheidsmuseum 
https://youtu.be/aneaxn5Wybw

Vteam Dag
https://yaoutu.be/I5E-exJlJjw

https://youtu.be/ogPSZVrG6vw

https://youtu.be/vor4mf-vmPs

Klik op de links om de video’s te bekijken

#Vteam in beeld overzicht

#Vteam de film 2021

Kinderprijs 2021



The Youth News Foundation


