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Vrienden gezocht
Samenwerking is onontbeerlijk. Als stichting zijn wij op zoek naar Vrienden die onze
visie en doelstellingen willen ondersteunen. Vrienden; het bedrijfsleven, particulieren
en o.a. MKB zijn nodig om de visie Moed van de stichting samen tot een succes te
maken. Vrienden worden en meer willen weten? Zie: www.moed.nl/vrienden
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Gastlessen over pesten
ANP: Scholen worden vanaf nu wettelijk verplicht tot het creëren van een veilige en
pestvrije leeromgeving voor kinderen. Interesse in gastlessen en voor meer
informatie, zie: /www.moed.nl/onderwijs/basisonderwijs en www.moed.nl/kinderen

Kristo [11] maakt rap tegen pesten voor scholen
De elfjarige Kristo Oosterveen heeft met het nummer Moed Moet! een duidelijke
boodschap… pesten moet stoppen! Leerkrachten kunnen o.a. de videoclip in de klas
op het digibord afspelen. Aansluitend is het mogelijk om op de muziek van het
nummer met de klas een eigen rap hierop te maken. Doe mee met je klas en daag
jezelf en klasgenoten uit om een mooie rap te maken. Informatie, materialen en
lesbrief hiervoor zijn te downloaden, zie: www.moed.nl/kinderen/kristo

Project RespectCoaches
Agressie en geweld tijdens het sporten! Hoe verminderen wij verbaal en fysiek geweld
op en rondom de sportvelden?
Op dit moment zijn wij bezig om een invulling te geven voor werving van financiers
en vrijwilligers t.g.v. het project: RespectCoaches. RespectCoaches zijn vanuit de
stichting en haar partners gecertificeerde gemotiveerde personen die een bijdrage
leveren aan het verminderen van agressie en geweld op en rondom de sportvelden en
als aanspreekpunt fungeren. Meer willen weten en/of ons financieel ondersteunen, zie

www.moed.nl/vrije_tijd

Like MoedNL
Bouw mee aan ons digitale platform tegen pesten, agressie en geweld. Dan maken wij
samen het verschil! Like en deel MoedNL op Facebook en kies voor meer Moed!

