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HELP ONS! Stem op ons voor een donatie! MAKE LOVE NOT WAR
Help en steun ons! Als stichting maken wij kans op een mooie donatie van AXE! Stem
op de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [MOED] in de AXE Peace Poll en steun
ons hiermee in de strijd tegen
zinloos geweld. Alvast dank en zegt het voort... Bart Wisbrun.
Steun ons via de telefoon en iPad: http://axepeace.clients.vellance.net/
Steun ons via de computer:
https://www.facebook.com/AXENederland/app_1411735579068163
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Barbie zingt carnavalskraker voor de stichting
Zie officiële videoclip: http://youtu.be/CEFcAwjD8Xs
Samantha de Jong, vooral bekend als Barbie, heeft i.s.m. de stichting een
carnavalssingle opgenomen.
Het nummer heet: Het enige wat ik wil... is een tattoo op mijn bil! en moet een heuse
carnavalskraker worden. De tattoo is een lieveheersbeestje, het beeldmerk van de
stichting.
Zie ook: http://www.moed.nl/nieuws/10574/
Via iTunes https://itunes.apple.com/nl/album/het-enige-wat-ik-wil-iseen/id798692243

Like MoedNL en bouw mee...
Like ons op Facebook MoedNL en bouw mee aan ons digitale platform tegen pesten,
agressie en geweld.
Dan maken wij samen het verschil!

1: Like en deel MoedNL op Facebook.
2: Kies voor meer Moed!
3: Bouw mee aan ons digitale platform!

Aanbod gastlessen voor basis en middelbare scholen
Gastdocenten van de stichting komen graag langs om te vertellen over pesten,
geweld, conflicthantering, geweldloze communicatie en andere samenhangende
onderwerpen. Onze gastdocenten hebben ruime ervaring. Voor het aanvragen van
een gastdocent, lees meer…

Lespakket voor middelbaar onderwijs over geweld tegen publieke
dienstverleners: Broeders!
De DVD Broeders! van 9 minuten is een handig hulpmiddel om in de klas een
discussie over geweld tegen publieke dienstverleners te starten. Bestellen lespakket
Broeders!

Lespakket over Alcohol & Geweld voor middelbaar onderwijs
Het lespakket Zinloos! gaat over alcoholgebruik en geweld. Aansluitend leerlingen tot
nadenken aanzetten over de relatie tussen alcoholgebruik en geweld. Bestellen
lespakket Zinloos!

Lespakket over risico’s wapenbezit voor middelbaar onderwijs
In opdracht van de politie Amsterdam-Amstelland is de film “Scherp” gemaakt. Een
bijpassend lesprogramma, ontwikkeld door de stichting. “Scherp” is een film die laat
zien hoe makkelijk jongeren denken over wapens, maar ook hoe ernstig het mis kan
gaan.
Voor het aanvragen van het lesprogramma Scherp:
schoolveiligheid@amsterdam.politie.nl

