Nieuwsbrief juli 2020
Save the date: RvdJ-bijeenkomst op vrijdag 25 september 2020
Wat zou het fijn zijn als we elkaar na de zomer weer in het echt kunnen ontmoeten! Wij
hebben vrijdagochtend 25 september gereserveerd voor een echte, levende
platformbijeenkomst op een inspirerende en goed bereikbare plek.

Speelforum-webinar * Verslag op de website
Op onze website kun je het Speelforum ‘Spelen in coronatijd’ terugzien en teruglezen.
https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/speelforum-8-spelen-in-coronatijd/

Bijna twintig nieuwe SamenSpeelBeloften
Tijdens het webinar van het SamenSpeelAkkoord op 25 juni jl. werd bekend dat de afgelopen
maanden bijna twintig nieuwe SamenSpeelBeloften zijn gedaan. Onder andere door
Natuurmonumenten/OERRR, de gemeenten Almere en Den Haag, het VSB-fonds, OBBingenieurs. Het Dijkmagazijn en Acquire Publishing. Alle beloften kun je lezen op
www.samenspeelakkoord.nl.
Iedereen is van harte welkom om zelf een belofte te doen. Informatie kun je vinden op de
website.

Petitie voor Coronanoodfonds jeugd- en jongerenwerk
Op 2 juli hebben Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder van Jantje Beton en NUSO,
Fedde Boersma, directeur Scouting Nederland en Robèrt Feith, algemeen secretaris YMCA
Nederland, het resultaat van de gehouden petitie ingediend aan de leden van de Tweede
Kamer voor de oprichting van een coronanoodfonds voor Jeugd- en jongerenwerk. Dezelfde
petitie is aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Bijna 4.000 betrokkenen hebben deze petitie
ondertekend. https://jantjebeton.nl/pers/bijna-4-000-handtekeningen-voor-petitiecoronanoodfonds-jeugd-en-jongerenwerk

Zomerkampen
Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich mee brengt gaan honderdduizenden
kinderen en jongeren in Nederland deze zomervakantie op avontuur! Er is hard gewerkt om
vakantiekampen en dagactiviteiten door te laten gaan. Alle informatie kun je vinden op
www.wegaanopzomerkamp.nl.

Lekker lezen
Leestips van Rob Martens, wetenschappelijk directeur van NIVOZ en keynote spreker tijdens
het Verbindingsfestival Spelen en Bewegen op 30 juni jl:
- Free to learn. Door Peter Gray.
- Leren anders organiseren. Door Jeroen Imants, Marius Berendse en Ineke van Sijl
- Speel het spel. Gamification als motor voor verandering. Door Ellis Bartholomeus
- We moeten spelen. Door Rob Martens.

Agenda
-

-

Di 15 september: Child in the City webinar, Making connections in Times of Corona’. Met
oa Tim Gill, ‘global advocate for children’s outdoor play and mobility’.
https://www.childinthecity.org/2020/06/26/child-in-the-city-webinar-makingconnections-in-times-of-corona/?gdpr=accept
Vr 25 september: RvdJ Platformbijeenkomst. Info volgt.
Ma 2 november: Voor De Jeugd Dag. Verruim je blik. https://www.voordejeugddag.nl/
Di 3 november: Alles is gezondheid. Jaarcongres.
https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/alles-is-gezondheid-jaarcongres-2020/

Fijne Zomer!

