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Uitnodiging Onze Kinderen zijn de Toekomst 
& World Day of InterConnectedness 

 
 
  
 
 
 
 

Aan kinderen en hun ouders, alle leiders, leerkrachten van basisscholen en 
voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland 

 
Doe mee aan “Stuur jouw wens de wereld in” 

op 12-12-12, World day of Interconnectedness 
 

In een speciaal moment van 12 minuten met de kinderen hartsverbinding maken 
met de wereld, op 12-12-12 tussen 12.00 uur en 12.12 uur, alle landen doen mee. 
De start wordt gemaakt in New Zealand. Ieder land maakt verbinding in haar 
eigen tijdszone op allerlei hartverwarmende manieren. U kunt meedoen met de 
kinderen op uw eigen locatie. Samen  komen op het schoolplein/in een speciale 
ruimte met de hele school/speelzaal/dagverblijf of  in uw eigen groep.  
 
Thema: Hartsverbinding maken door jouw wens/intentie te delen met de wereld. 
 
o  Op 12-12-12 tussen 12.00 en 12.12 uur krijgt iedereen de tijd om zich vanuit 
het hart en gedachten te verbinden en zijn/haar wens te delen met de wereld, 
gevolgd door bijvoorbeeld een mooi lied, verhaal of gedicht… 
  
o We hebben  speciaal voor deze dag “de Regenboogkinderen” wenskaart 
ontworpen, waarop elk kind zijn/haar wens van te voren mag schrijven of tekenen 
bij het HART en/of op de achterkant. Deze kaart kunt  u gratis downloaden. 
De Juf, meneer of pedagogisch medewerker mag natuurlijk ook meedoen.  
Groepen  kunnen de mogelijkheid benutten om  van te voren al creatief met het 
thema bezig te zijn….laat je talent en kwaliteiten zien!  
Dat kan individueel of binnen samenwerking per groep/school. 
Individueel: ieder  mag kiezen om over het thema een tekening te maken, een  
verhaaltje-  gedichtje of liedje te schrijven. Laat kinderen vooral zelf met 
ideeën komen. In iedere groep of op een bepaalde plek in uw gebouw mogen de 
wenskaarten neergelegd, opgehangen en gezien worden. Mooi om al naar de dag 
toe te werken en ervan te genieten…de verbinding die het geeft al te ervaren. 
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Tips: Een middelbare scholiere heeft ons verzocht de wens niet via ballonnen 
(ook geen milieuvriendelijke)  de wereld in te sturen. Zij is begaan met het 
welzijn van dieren en maakte ons erop attent dat dieren in de natuur de 
restanten ervan opeten en daardoor kunnen sterven. In de compilatie van 11-11-11 
staan nog een nog meer leuke ideeën, waar je gebruik van kunt maken. 
 
Groepsgebeuren: van te voren overleg welke intentie/wens en welke manier van 
expressie. Een toneelstuk of muziekvoorstelling kan ook. De school is 
vanzelfsprekend vrij om daar samen met de kinderen een invulling aan te geven. 
 
Internetverbindingen: Voor scholieren van zowel de basisschool als scholen in 
het voortgezet onderwijs, ouders en leerkrachten bieden we daarnaast ook nog  
de mogelijkheid om via internet met elkaar en de wereld te verbinden, van te 
voren en op de dag zelf. 
 

 Kinderwensenhyve Twitter Facebook 
 
Meedoen?  
o  Meld uw organisatie/school/groep hier bij ons aan 
o  dan komt u op onze website te staan op onze participantenlijst. 
    Leuk om te zien wie er allemaal  meedoet in Nederland. 
o  dan kunt u ruim van te voren  de wenskaart voor de kinderen downloaden.  
o  dan kunt u  het persbericht downloaden en aanpassen naar uw situatie. 
o  dan houden wij u op de hoogte van  tussentijdse relevante informatie.  
 
Uitnodiging doorsturen naar mogelijk andere geïnteresseerden  
Beste kinderen,  ouders, opa’s en oma’s, juffen, meesters, pedagogisch 
medewerkers e.a., help mee om veel  kinderen de kans geven om mee te doen 
aan stuur je wens de wereld in op 12-12-12 World Day of InterConnection. 
o  Stuur  deze uitnodiging door naar vriendjes, klasgenoten, ouders, juffen, 
meesters,  basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven en 
peterspeelzalen, overkoepelende stichtingen en wethouders van Onderwijs. 
 
Ook via  Twitter en facebook kunt u een berichtje met link plaatsen als volgt: 
Doe mee: Stuur jouw wens de wereld in op 12-12-12 World Day of InterConnection 

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12 
 

Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
Het Team van “Onze Kinderen zijn de Toekomst” 

wie zijn wij….lees verder 

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/bestanden/Verslag-met-fotos-van-11-11-11-Stuur-je-wens-de-wereld-in.pdf
http://kinderwensen.hyves.nl/
https://twitter.com/acceptatie
http://facebook.com/okzdt
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12
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Elk kind heeft recht op vrede, zowel in de wereld als in zichzelf. 
Het kind verdient de kans om zijn plekje in de wereld te vinden. 

 Kinderen zijn groeibriljantjes, die graag schitteren! 
 
De Campagne “Onze Kinderen zijn de Toekomst” werkt voor het derde jaar 
samen met  World Day of Interconnectedness in The Netherlands.  Het is 
prachtig om er samen met de kinderen op 12-12-12 weer bewust bij stil te 
staan, dat we persoonlijke wensen en intenties voor een betere wereld hebben, 
dat we allen één  zijn en we elkaar in het gedachteveld positief kunnen steunen.. 
 

Aanmelden op www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12 
 

Fijn dat u meedoet!  
 

I.s.m. de organisatie  World Day of Interconnecteness NL,  Jeannette 
Steegmans - moeder van de door zinloos geweld omgekomen René Steegmans, 
Carla van Aarsen - leerkracht en peuterleidster, Diana Annegarn - Kernkind, 
Lotje Vromans, peuterleidster,  Laura Akyüz Nieuwenhuis, de Ambassadeurs, 
Ingrid Rouleaux – moeder auteur en initiator “Onze Kinderen zijn de Toekomst”.  

 
 

 
 
                                   www.onzekinderenzijndetoekomst.nl 

 
www.interconnectedness111111.org/121212.htm 

 
 

 Kinderwensenhyve Twitter Facebook 
 
 

De kinderwensenhyves is voor alle leeftijden   

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/
http://www.interconnectedness111111.org/121212.htm
http://kinderwensen.hyves.nl/
https://twitter.com/acceptatie
http://facebook.com/okzdt

