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14 Kinderwerkersdag
komt eraan!
Vertel je Verhaal!

Je ontvangt dit bericht omdat je een van vorige jaren deelgenomen
hebt aan een Kinderwerkersdag. Mocht je hierover geen berichten
meer willen ontvangen stuur dan een mail naar
contact@kinderwerkwinkel.nl
Dit jaar vindt de 14e kinderwerkersdag plaats op 12 november bij
Versa welzijn in Hilversum. Het thema is “Vertel je verhaal.”
Met de samenwerkende organisaties hebben we een interessant
programma voor jullie samengesteld met diverse inleiders en
workshops. Het voorlopige programma kun je vinden op
https://www.kinderwerkwinkel.nl/kinderwerkersdag/
Daar kun je je ook aanmelden voor de kionderwerkersdag.
Hierbij het Kinderwerk-verhaal van Kati Lipuz over Democracity,
een interactief spel wat op het gemeentehuis wordt uitgevoerd.

Democracity
interactief spel op het gemeentehuis
‘Democracity is een doe-programma voor kinderen uit groep 7 en
8,’ zegt kinderwerker Kati Lipusz van Versa Welzijn in Hilversum.

‘Dit programma doen we in de raadszaal van het gemeentehuis
van Hilversum. Kinderen maken dan kennis met democratische
besluitvorming. De gemeente Hilversum heeft ons als
kinderwerkers gevraagd hieraan mee te werken.’
Kinderen bouwen samen een stad of dorp. Dat doen ze met een
plattegrond met wegen, woonhuizen en zestig gebouwen. De
kinderen spelen dat ze – net als leden van de gemeenteraad - van
bepaalde politieke partijen zijn. Elke fractie maakt een
partijprogramma met speerpunten. ‘Kinderen overleggen met
elkaar hoe dat dorp eruit gaan zien,’ legt Kati uit. ‘Of er bedrijven
moeten komen of niet. Of een ziekenhuis of een middelbare
school. Ze oefenen met overleggen, argumenteren en naar elkaar
luisteren. En ze leren samen tot besluiten te komen. Na het spel
kunnen de kinderen vragen stellen aan enkele leden van de
gemeenteraad. Met Democracity maken de kinderen kennis met
democratie. Ze leren hoe democratie werkt. En oefenen met
democratische besluitvorming.’
Wil je meer weten over Democraticity? De Kinderwerkersdag heeft
een ‘lunch met inhoud’. Daar kun je bij Kati Lipusz meer informatie
krijgen over Democracity.

