Algemene nieuwsbrief van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld - December 2011
Afmelden voor de nieuwsbrief - Word nu donateur - Twitter - Facebook
Sinterklaas radio en televisiespot: Mijn enige wens...
Pesten is een probleem dat dagelijks aandacht verdiend. In Nederland worden er wekelijks
vele kinderen het slachtoffer van pesten. In de radio en televisiespot: Mijn enige wens...
geeft een kind aan dat ze geen speelgoed van Sinterklaas wil. Nee, ze heeft maar een
wens... niet meer gepest worden. De spot is voor uitzendingen aangeboden aan de
zenders.
De televisiespot: Mijn enige wens... is te zien via:
http://www.youtube.com/watch?v=DA5RfMwfbZ4
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Wij zoeken hulp om te flyeren
Wij zijn op zoek naar vele handen voor het belangeloos verspreiden van onze huis aan huis
flyers. Wil je ons hiermee helpen? Meld je dan aan en stuur een mailtje
naar...contact@moed.nl
Alvast hartelijk dank.

SpangaS staat in het teken van pesten en zinloos geweld
In de afgelopen maand is er veel aandacht besteed aan het thema pesten in de bekende
jeugdserie SpangaS van de NCRV. In de serie stellen de leerlingen een pestprotocol op. Ze
bedenken het woord 'Basta' om aan te geven als iets genoeg is [pesten, bedreigen,
schelden, lastig vallen, etc.]. Het pestprotocol wordt ook door de leraren gehanteerd.
Leraar Jochem Damstra breidt het zelfs uit. Hij wil dat alle leerlingen in zijn les altijd alles
moeten kunnen zeggen wat ze dwars zit en bedenkt daarvoor een systeem, dat gebaseerd
is op een idee van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld.

Uw jaarbijdrage voor 2012
Voor de stichting vragen wij een financiële jaarbijdrage om onze projecten en activiteiten
te kunnen blijven realiseren. Hier geld voor nodig. Steun de stichting en doneer. Gaan we
samen voor meer MOED? Lees de open brief, zie http://www.moed.nl/jaarbijdrage2012

Nieuw, warme winter caps
De weerdeskundigen spreken elkaar niet tegen. Een koude gure winter staat voor de duur.
Bestel nu een van onze mooie en warme mutsen met opdruk. Zie de webshop voor
bestelling: http://www.moed.nl/shop/textiel/

2,- euro verkoop artikelen Stichting
Uiteenlopende artikelen bieden wij zeer voordelig aan. Interesse in mooie tassen, stickers,
caps, bierviltjes, polsbandjes en/of bijv. lieveheersbeestspeldjes van de stichting?
Bestellen kan via: http://www.moed.nl/shop

Club Seven draait tegen geweld
Club Seven uit Eindhoven heeft in november 3 dagen de actie DraaienTegenGeweld
uitgevoerd. Doelstelling van de actie was om bezoekers op een positieve manier duidelijk
te maken dat agressie en geweld niet past bij een gezellig avondje uit. Het belangrijkste
doel van DraaienTegenGeweld is om iedereen op een positieve wijze bewust te maken van
hun eigen bijdrage aan een leuke stapavond. Dat er geen excuses zijn om agressie en
geweld toe te passen! Voor meer informatie over DraaienTegenGeweld, zie
http://www.moed.nl/vrije_tijd/horeca/draaien/

