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Den Haag, 4 september 2015
MOEILIJKE THEMA’S BESPREEKBAAR VOOR KINDEREN IN HUMANITY HOUSE
Kindercolleges over vluchten, cultuur en noodhulp; geef je snel op!
DEN HAAG - Tanans vluchtte toen hij 8 was naar Nederland. Hoe is het om nieuw te
zijn? En wat maak je mee als je op de vlucht bent? Hij deelt zijn ervaring in de
Museum Jeugd Universiteit in het Humanity House: speciaal voor nieuwsgierige
kinderen.
Zondag 13 september begint in het Humanity House de collegereeks Museum
Jeugd Universiteit. In deze reeks kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar van september
tot en met november door heel Nederland deelnemen aan drie colleges bij een
museum. In het Humanity House kunnen kinderen kennis maken met thema’s als
conflict, noodhulp en migratie. Deskundigen uit het vakgebied geven een inkijkje in
hun werk, beantwoorden vragen en maken de lastige thema’s begrijpelijk en
bespreekbaar.
In het eerste college staat Tanans dus centraal, die op 8-jarige leeftijd van Oeganda
naar Nederland vluchtte. Documentairemaker Eefje Blankevoort maakte ‘Nieuw’,
een documentaire over zijn eerste weken in Nederland. Tijdens het college
kunnen kinderen de documentaire zien en leggen Eefje en Tanans samen uit wat
een persoon meemaakt als hij vlucht en hoe het is om aan een nieuw land te wennen.
Meedoen? De colleges in het Humanity House vinden vanaf september op elke
tweede zondag van de maand plaats. Na het eerste op 13 september, gaat het tweede
college op 11 oktober over cultuur en identiteit met filosofe Stine Jensen. Het
laatste college gaat over noodhulp en Serious Request. Het is op 8 november
met persvoorlichter van het Rode Kruis Merlijn Stoffels. Inschrijven kan per e-mail
via educatie@humanityhouse.org. Meer informatie is ook te vinden op de website:
humanityhouse.org.

	
  

