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Wie kent een held?
Je held(en) belonen met een Heldenmoed-onderscheiding?
Heldenmoed onderscheiding? Iedereen kan een HeldenMoed-pakket
HeldenMoed
bestellen. Sport,- en buurtverenigingen, scholen, bedrijven, gemeenten…een HeldenMoed--pakket
is voor iedereen! Een pakket [€ 55,-]] bestaat uit een onderscheiding, een oorkonde, 2 MoedMoed
polsbandjes, 25 lieveheersbeestjesstickers en 3 wervingposters. Daarnaast is een handleiding
bijgevoegd met voorbeelden, mogelijkheden
ogelijkheden en tips om zelf eenvoudig een HeldenMoedHeldenMoed
verkiezing en/of uitreiking te organiseren. Bestel uw HeldenMoed-pakket.

Met één klik € 50.000,- rijker!
Binnen enkele seconden kunt u ons helpen aan € 50.000,- Hoe? Ga naar:
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/home/fonds/grotegift/genomineerde
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/home/fonds/grotegift/genomineerde
n/
stemmen/?NominationId=56
Als stichting hebben wij ons ingeschreven voor De grote Gift van 3M met het project Wapen jezelf
met woorden [WJMW]. Met dit project bieden wij gastlessen over geweld aan op basisscholen,
VMBO/HAVO/VWO/ZMOK
HAVO/VWO/ZMOK scholen en het Praktijkonderwijs. Wij rekenen op uw stem!
Een WJMW gastles aanvragen? Zie de website: www.wapenjezelfmetwoorden.nl

Brief voor de burgemeester
Voor de groepen 7 en 8 is het project: Brief voor de burgemeester gestart. Doel van het project is
dat de leerlingen en hun leerkrachten stil staan bij veiligheid op school en in de buurt. Welke
oplossingen zijn er om het pestgedrag en geweld met elkaar te verminderen. De
De leerlingen
beschrijven hoe de omgeving van de school nog leuker en veiliger gemaakt kan worden. Dit wordt
klassikaal gedaan met het schrijven van een digitale brief voor de burgemeester. Deelname aan
het project is gratis! Het project loopt tot einde van dit jaar. Voor meer informatie en voor
aanmelding, zie: Brief voor de burgemeester.

Nieuw: Lieveheersbeestje STOP verkeersbord
Geef een positief en herkenbaar signaal af met een lieveheersbeestje stopbord. Het verkeersbord
is op vele plaatsen inzetbaar. Voorbeelden zijn bij de entree van sportvelden, scholen, stadions
en sportparken. Bij uitgaansgebieden, winkelstraten, industrieterreinen
industrieterreinen of openbare ruimten. Bij u
in de straat, beurt of bij parken. Vele invullingen voor het plaatsen van een lieveheersbeestje
stopbord zijn denkbaar. Bij plaatsing van het stopbord in openbare ruimte is toestemming van
de gemeente wenselijk. Bestel uw verkeersbord.

De Gouden Munt
Word donateur en ontvang De Gouden Munt. De Gouden Munt ontvangt u met een maandelijkse
donatie van € 50,- aan de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Dit voor een periode van
minimaal 1 jaar. De Gouden Munt staat voor respect en Moed. Als donateur ontvangt u 2 gelijke
Gouden Munten. In de rand van de munt wordt een naam/bedrijfsnaam naar keuze gegraveerd.
Eén Gouden Munt kan in het bezit blijven van de eigenaar. De tweede Gouden Munt kan aan
iemand gegeven worden als waardering, uit respect of aanbieden aan een persoon die iets
moedigs en/of goeds heeft gedaan. Bestel De Gouden
Gou
Munt.

Kinderen actief tegen pesten en geweld
De stichting vindt het belangrijk om met en voor kinderen te werken. Speciaal hiervoor is het
project Kids tegen Geweld en Anti-pesten.
pesten. Kinderen tussen de 7 en 13 jaar kunnen zich
aanmelden. Ditt als lid van de Kidsclub of samen met anderen een eigen Kidsteam beginnen. Voor
meer informatie, zie KidsTegenGeweld.

Afmelden voor de nieuwsbrief
Word nu donateur

