	
  

Inspirerende tentoonstelling Humanity City vanaf 20 september in Den Haag
Van vrijdag 20 september 2013 t/m zondag 16 februari 2014 is in het Haagse Humanity
House de tentoonstelling Humanity City. Een stad van hoop en inspiratie. Verrassend en
informerend. Beroemde en minder bekende mensen laten in hun huis zien hoe zij een
bijdrage leveren aan een betere, mooiere en rechtvaardiger wereld.
Katja Schuurman verkoopt met Return to Sender bijzondere producten uit arme landen, Bono van
U2 voert sinds 1999 campagne om de schuldenlast van derdewereldlanden te verlichten. Claudia
de Breij is ambassadeur van Unicef, terwijl George Clooney de burgeroorlog in Soedan onder de
aandacht van een groot publiek bracht. Hanna Verboom steunt met Get It Done wereldwijd
kleinschalige projecten, Hugo Borst en Sander de Kramer bieden met de Sunday Foundation hulp
op vergeten plekken en Anna Drijver zet zich in voor Ubuntu Streetkids.
Het is slechts een kleine greep uit de ontelbare initiatieven van beroemdheden en minder bekende
mensen voor een betere, mooiere en rechtvaardiger wereld. Op de tentoonstelling Humanity City,
van vrijdag 20 september 2013 t/m zondag 16 februari in het Haagse Humanity House, worden
tientallen bijzondere projecten uitgelicht. Van Najib Amali, Angelina Jolie, Clarence Seedorf,
Floortje Dessing, Bill Gates, Kim Feenstra, Merlijn Twaalfhoven, Pussy Riot, Ai Weiwei, Fawzia
Koofi, Denis Mukwege, Aung San Suu Kyi, Frederik van Asbeck, Annelee te Pas, Bas van Abel en
vele anderen.
De verrassende en informatieve tentoonstelling is opgezet als een kleurrijke stad van hoop en
inspiratie. Bezoekers lopen van huis naar huis en krijgen met voorwerpen, fotoʼs en films,
geschreven en gesproken teksten een beeld van de impact die een grote of kleinere actie kan
hebben. In elk huis woont een bekende of minder bekende weldoener met een eigen verhaal. Wat
motiveert hen? Waarom kiezen ze voor dat specifieke doel? Veel mensen worden mismoedig van

Het Humanity House is een initiatief van het Nederlandse Rode Kruis en wordt ondersteund door de
gemeente Den Haag en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

berichten over ziekte en armoe, honger en rampspoed. Humanity City laat zien dat het ook anders
kan. Dat iedereen op zijn manier een positieve bijdrage kan leveren. Laat je inspireren.
Humanity House website, facebook, twitter
Prinsegracht 8, Den Haag, tel: 070 310 0050
Entree Humanity City €2,00
Het Humanity House maakt humanitaire themaʼs bespreekbaar en invoelbaar. Onder meer via
debatten, films en een museum waar de bezoeker zelf in de huid van een vluchteling kruipt.

