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Lespakket over Alcohol & Geweld voor middelbaar onderwijs
Het lespakket Zinloos! gaat over alcoholgebruik en geweld. De leerdoelen van dit
pakket, inclusief film zijn: Jongeren breed informeren over alcohol en de
gevolgen van alcoholgebruik en misbruik. Aansluitend leerlingen tot nadenken
aanzetten over de relatie tussen alcoholgebruik en geweld.
Bestellen lespakket Zinloos!

Doe mee aan de wereldrecordpoging: Message to the World
Op zondag 15 april 2012 willen wij met 35.000 mensen in Den Haag het logo
van Stichting DASAV uitbeelden. Na de recordpoging [Guinness World Records]
wordt iedereengetrakteerd met een spetterend optreden van o.a. van Jeroen van
der Boom, LA The Voices, René Froger en Glennis Grace.
Wil je hier bij zijn? Reserveer dan snel je kaartjes!

Win een iPhone, iPad, Playstation of dagje Madurodam
De actie HeldenMoed voor alle basisscholen is van start. Tot 31 maart 2012
kunnen alle basisschoolleerlingen zelf actief iets tegen pesten doen. Zie de
aanvullende informatie.
De stichting nodigt kinderen en basisscholen uit om een actie te bedenken om
pesten op school meer bespreekbaar te maken en te verminderen. Dit kunnen zij
bijvoorbeeld doen met een project in de klas, het maken van een poster of
kinderen helpen die gepest worden. Wij vinden dat hier moed voor nodig is…
HeldenMoed! Scholen en kinderen die de HeldenMoed actie ondersteunen
worden ruim beloond. Kinderen kunnen o.a. een iPhone, iPad of Playstation 3
winnen. De klas die met een goed idee tegen pesten komt wint een geheel
verzorgde dag Madurodam.

Badge voor je sporttenue
Laat iedereen op en rondom de sportvelden maar zien dat ook jij tegen agressie
en geweld bent! Geef een positief signaal af en draag met je team een MOED
badge op je sporttenue. Bestellen

Donateurskrant MOED
Om het werk van de stichting en haar missie MOED dagelijks onder de aandacht
te houden wordt er momenteel een full colour krant met informatie over de
stichting en haar werkzaamheden uitgebracht. De MOED krant wordt uitgevoerd
op A3 formaat en full colour gedrukt. KiWi Media Produkties uit Leek verzorgt
voor de stichting de acquisitie voor de MOED krant. Wij hopen van harte dat u
zult participeren als u wordt benaderd voor deelname.

Luizencape voor scholen
Bij aankoop van een MOED Luizencape gaat een deel van het aankoopbedrag
naar de stichting. De MOED luizencape is gebaseerd op de reeds bestaande
gepatenteerde luizencape, welke voorkomt dat luizen van kraag naar kraag
lopen via kapstokken en zodoende mogelijke luizenepidemieën ontstaan.
Bestellen

