“MENUKAART”
PROJECTEN 2019 - 2021

Als het de kinderen goed gaat,
gaat het de wereld goed!
(Herman van Veen, geestelijk vader van Lot)

Dagelijks worden de rechten van kinderen geschonden. Wereldwijd, ook in
Nederland. Kinderen groeien op in een omgeving waar ze niet naar school
kunnen, in armoede leven of niet veilig zijn. Zolang dit nog voorkomt, blijft
aandacht voor kinderrechten nodig. Waar mogelijk voordat het misgaat. Waar
nodig om achteraf hulp te kunnen bieden.

Lot
Herman van Veen bedacht Lot, een durfachtig en
nieuwsgierig meisje van 12 jaar. Lot inspireert en helpt
kinderen om hun verhaal te vertellen, zodat zij in hun kracht
komen te staan en een stem krijgen. Deze verhalen vormen
de basis om met elkaar in gesprek te gaan over de wereld
waarin kinderen opgroeien. Over wat ervoor nodig is om ze
een veilige, gezonde en leerzame start te geven.
Lot’s Foundation zet zich in om kinderrechten onder de
aandacht te brengen, door de ogen van kinderen. Op een
aansprekende, eigentijdse en educatief verantwoorde
wijze. Hiervoor is brede maatschappelijke steun nodig!
Thema’s 2019-2021
• Recht op een veilig thuis/bescherming
• Recht op onderwijs
• Recht op spel en bewegen
• Recht op een eigen mening
• Recht op gezondheidszorg
• Recht op privacy
• Recht op eten, een huis en kleren

Welke projecten kunt u steunen?
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“MENUKAART”
Moderator Lot’s Childrens Channel

Onderzoek met Lot

Lot’s Childrens Channel is dé plek van waaruit
kinderen informatie kunnen vinden en delen over
kinderrechten. Het verhaal van kinderen vormt de rode
draad door alle producten en diensten die via dit
platform onder de aandacht worden gebracht. Het
platform heeft een interactieve functie: kinderen
kunnen op veilige en eigentijdse wijze participeren.
Via dit kanaal en de daaraan gelinkte sociale media
communiceert Lot met jongeren.

De onderzoekskaarten van Lot helpen kinderen om de
wereld te ontdekken en te leren begrijpen hoe belangrijk kinderrechten zijn. Met de onderzoekskaarten werken leerkrachten op een prikkelende en inspirerende
manier aan hun maatschappelijke opdracht om actief
aandacht te besteden aan wereldburgerschap.

Benodigd budget: € 60.000,- (3 jaar)
(betreft ook de onderhoudskosten van het platform)

Geschreven Lot verhalen
Lot wil met haar verhalen zoveel mogelijk kinderen
inspireren om hun verhaal te vertellen en hen bewust
te maken van hun rechten. Deze verhalen worden een
serie in boekvorm. Om leraren te helpen wil ze bij elk
verhaal lestips laten ontwikkelen. Deze verhalen
(thema’s) worden op natuurlijke en hekenbare wijze
verbonden met andere projecten.

Benodigd budget: € 15.000,(betreft zes full-color verhalen, inclusief de
ontwikkeling van lessuggesties)

Verhaal in beeld
Lot verzamelt graag verhalen. Verhalen van kinderen
wereldwijd. De filmpjes van Lot dragen bij aan meer
bewustwording over kinderrechten en het aanbieden
van verhalen in woord en beeld helpt leerlingen het
verhaal beter te begrijpen en te verwerken. Bij deze
filmpjes worden lessuggesties ontwikkeld, zodat er
aansluiting is bij het bestaande lesprogramma.

Benodigd budget: € 75.000,(betreft 30 korte films inclusief montage,
animatie en lessuggesties)

Theatervoorstelling Lot
Theater is een mooie vorm om jongeren te laten
kennismaken met hun rechten. Om zoveel mogelijk
jongeren te laten kennismaken, worden deze
voorstellingen regionaal opgevoerd in samenwerking
met schoolbesturen. Lot’s Foundation biedt drie
verschillende voorstellingen aan.

Benodigd budget: € 25.000,(betreft vijftien muzikale voorstellingen, inclusief
zaalhuur en technische ondersteuning)

LOTSFOUNDATION.COM

Benodigde budget: € 45.000,(betreft het aanbieden van de kaarten op 1500
basisscholen van de tien grootste gemeenten)

Verhalenwedstrijden
Op Lot’s Childrens Channel wordt 10 maal per jaar een
wedstrijd georganiseerd. Via deze webdstrijden
worden jongeren aangemoedigd hun verhalen te delen
en doen ze kennis op rondom hun rechten.

Benodigd budget: € 60.000,- (3 jaar)
(betreft de ontwikkeling, organisatie en moderating
van de wedstrijden)

Vloggen met Lot
Vloggen is een aansprekende manier om je verhaal te
delen. Via deze les maken jongeren een vlog over één
van hun rechten.

Benodigd budget: € 45.000,- (3 jaar)
(betreft de begeleiding en montage van de vlogles)

Lot game
De Lot game wordt een interactieve game die jongeren
op eigentijdse en speelse wijze in aanraking laten
komen met hun rechten.

Benodigd budget: € 120.000,(betreft ontwikkeling game)

