Onderwerp: Educatieve creatieve thuiswerkopdracht in het kader van 75 jaar vrijheid

Beste docent,
Dit jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid en is de provincie Zuid-Holland de gastprovincie van deze viering.
We herdenken, vieren en koesteren onze vrijheid in dit bijzondere jaar. Tegelijk ervaart heel Nederland op dit
moment hoe het is als je vrijheid ingeperkt wordt. Dit laat zien hoe belangrijk het is om stil te blijven staan bij
onze vrijheid. In deze uitzonderlijke omstandigheden start de provincie Zuid-Holland ‘Verhalen om nooit te
vergeten’, een project dat erg geschikt is om als educatieve thuiswerkopdracht aan uw leerlingen uit groep
7 en 8 te geven. Het project brengt jong en oud op een veilige manier bij elkaar en stimuleert saamhorigheid.
Met ‘Verhalen om nooit te vergeten’ roept de provincie kinderen in heel Zuid-Holland op om een filmpje
te maken over de verhalen van de oudere generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt.
Kinderen hebben vaak andere gesprekken met ouderen dan volwassenen en bezitten een groot creatief
vermogen. We brengen het gesprek op gang en verbinden de jongere en oudere generatie, in een tijd dat
kinderen veel tijd thuis doorbrengen, terwijl hun grootouders veelal alleen zijn. Onder deze omstandigheden
moet de verbinding uiteraard wel veilig plaatsvinden, daarom vragen we kinderen om hun grootouders niet te
bezoeken voor een interview, maar te beeldbellen via Skype of Whatsapp of ze te vragen hun verhaal in een brief
op te schrijven.
De provincie start hiermee een traditie met het verzamelen van bijzondere verhalen uit de Tweede Wereld-oorlog, gezien door de ogen van kinderen. Op een speciaal YouTube kanaal ‘Verhalen om nooit te
vergeten’ bouwen we zo een collectief geheugen van verhalen over de oorlog op. Eerst met Zuid-Hollandse
verhalen, maar vanaf volgend jaar geven we dit kanaal door aan de volgende gastprovincie. Uit de ingezonden
video’s kiest de provincie Zuid-Holland de meest bijzondere verhalen. Deze kinderen krijgen een podium op RTV
West en Rijnmond. De geïnterviewde ouderen ontvangen, als dank voor hun verhaal, het boek ‘De bevrijding
volgens ooggetuigen’ van de provincie Zuid-Holland. In de bijlage vindt u een instructie voor de leerlingen
over hoe ze hun video’s kunnen maken en inzenden. Dit wordt ook uitgelegd in deze animatievideo:

Meer informatie
We kijken uit naar de inzendingen van jullie school! Meer informatie over het project is te vinden via
www.verhalenomnooittevergeten.nl. De redactie van ‘Verhalen om nooit te vergeten’ is bereikbaar
via dit info@verhalenomnooittevergeten.nl of via 06 52 09 89 31.
Met vriendelijke groet,
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