
OPROEP AAN ALLE KINDEREN! MAAK EEN KUNSTWERK OVER VRIJHEID!  

en win misschien een mooi kinderboek 

 

Hoe denk je dat jouw straat eruit zag tijdens de bevrijding? Of: wat betekent vrijheid voor 

jou? Waar denk je aan bij dat woord? (Misschien wel dat je straks weer naar school mág😉).  

 

Maak er een mooie tekening, collage, schilderij, of knutsel- of bouwwerk van! Op 5 mei 

zetten we alle ingestuurde foto’s van jullie kunstwerken op onze FB-pagina. Een foto van je 

kunstwerk kun je t/m 4 mei mailen naar info@art1nhn.nl. Het kunstwerk zelf kun je dan 

mooi voor je raam zetten of hangen! Vergeet niet ook je naam en je leeftijd erbij te zetten. 

Wie weet win je wel één van de drie kinderboeken over Anne Frank! Lekker voor in de 

meivakantie 😊! De winnaars krijgen hierover bericht. 

 

Deze boeken kun je winnen: 

Leeftijdscategorie 4-6 jaar: Anne Frank, van klein tot groots, van Maria Isabel Sánchez Vegara 
Leeftijdscategorie 7-9 jaar: Kinderen met een ster, van Martine Letterie 
Leeftijdscategorie 10-12 jaar: Buiten is het oorlog, van Janny van de Molen 

 
Deze oproep vind je ook hier op onze Facebookpagina, misschien wil je hem wel delen met 

andere kinderen die dit leuk zouden vinden!  

 

Veel succes en plezier gewenst! Wij zij heel erg benieuwd naar jullie inzendingen! 

 

(Misschien denk je nu wel: alles leuk en aardig maar... wie zijn jullie eigenlijk? Goede vraag!) 

 

Wie zijn wij eigenlijk?! 

Wij zijn Art.1 Noord-Holland Noord. Wij vinden het heel erg belangrijk dat iedereen in 

Nederland gelijke kansen krijgt. Daarom vinden we vrijheid voor iedereen ook zo’n belangrijk 

onderwerp! We denken veel na over hoe we allemaal bij elkaar kunnen leven in vrijheid, 

zonder dat onze eigen vrijheid de vrijheid van anderen in de weg zit. 

 

Met voorlichtingen, projecten, ondersteuning van mensen die discriminatie ervaren, 

onderzoek en beleidsadvies, zetten wij ons in voor het bevorderen van gelijke behandeling 

en het tegengaan van discriminatie. Meer informatie over ons kun je vinden op 

www.art1nhn.nl.  
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