Vies? ...Niet leuk!
Korte samenvatting
Een interactief en speels programma voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud, gericht
op verantwoordelijke omgang met de leefomgeving voor wat betreft afval en
zwerfvuil.
Wat wil je met je plan bereiken?
De kinderen gaan zelf actief aan de gang met de thema’s ‘afval & zwerfvuil’ door hun
eigen video’s te maken en door bij te dragen aan het ontwerp van de flyers, posters
en ander promotiemateriaal. Hiervoor gaan we zoveel mogelijk gebruik maken van
verantwoorde en herbruikbare materialen.
Het project richt zich specifiek op de jongste groep in onze samenleving en beoogt
ze bewust te maken van afval en zwerfvuil en ze een positieve en respectvolle
omgang met de openbare ruimte bij te brengen.
Samen met de kinderen gaan we een leuke en interessante korte film maken die
mensen kan informeren en inspireren. We gaan laten zien hoe afval en zwerfvuil
onze dagelijkse directe omgeving vervuilt. De film komt samen met een
onderwijspakket. Inclusiviteit en diversiteit is een belangrijk aspect in onze buurten.
De korte film is geschikt voor de hele familie, met ondertitels in het Nederlands,

Turks, Arabisch en Engels. We hopen zoveel mogelijk mensen in De Baarsjes en
Bos & Lommer te bereiken
Eind mei 2022 zullen we in een weekend voor het algemene publiek optredens
organiseren in het Erasmuspark en Rembrandtpark.
Met een opvallende campagne in De Baarsjes en Bos & Lommer hopen we scholen
en onderwijzers, families, bedrijven en buurtcentra te betrekken en voor de wijk een
gevoel van trots te stimuleren.
Wanneer is het plan geslaagd?
We zetten ons in om de gemeenschap te mobiliseren om mee te doen;
We voeren een poster/flyer campagne ter bewustwording;
Scholen en buurtcentra krijgen kosteloos toegang tot de film en het bijbehorende
onderwijspakket;
We hopen dat de publieke optredens in het Erasmus- en Rembrandtpark goed
worden bezocht en dat de lokale media er aandacht aan zullen besteden.
We hopen ook anderen te inspireren in hun eigen buurt initiatieven te ontplooien om
de directe leefomgeving vrij te houden van ‘afval en zwerfvuil.’
Hoe wil je het laten slagen?
Onze opvallende publiciteitscampagne en oproep aan de gemeenschap zal de
interesse in de buurt kweken. We hebben rekening gehouden met de kosten van
een intensieve distributie. Er worden flyers deur aan deur verspreid, er komen grote
posters en we starten een mediacampagne via lokale gedrukte pers en ook online.
We gaan met schooldirecties, specifieke kleine bedrijven en buurtcentra in gesprek.
Wat heb je nodig om je plan uit te voeren?
Via directe contacten met scholen en buurtcentra zullen we speciale helden in
jongerengroepen selecteren die ons kunnen helpen andere sleutelfiguren te vinden.
Gebruik van lokale media om de lokale gemeenschap over ons project te
informeren.
Voor wie is je plan bedoeld?
Kinderen en hun families, alle andere bewoners van de buurt, en iedereen die er
werkt of op bezoek komt.
Hoe draagt je plan bij aan het door jou gekozen thema?
Door kinderen centraal te stellen hopen we dagelijkse gewoontes in de toekomst te
introduceren. Dit kan van lange invloed zijn op de dagelijkse omgang met onze
directe leefomgeving. Via kleine kinderen kunnen ook hun vrienden en hun ouders
worden beïnvloed.
Wie gaat het plan uitvoeren?
Stichting IHOS is gevestigd in Bos en Lommer. De stichting heeft ervaring in het
organiseren van grootschalige evenementen, films en community projecten. Het
bestuur heeft leden met professionele media, marketing en projectmanagement
achtergrond.
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Tijdschema
Januari 2022
Planning vergaderingen met het team.
Benaderen van scholen, kinderen, families en buurthuizen.
Benaderen van sleutelfiguren in de groepen Turkse en Arabische buurtbewoners.
Samen met kinderen ideeën ontwikkelen voor publiciteitsmateriaal en video’s.
Aantrekken van grafisch ontwerper, webdesigner en filmcrew en assistenten.
Februari 2022
Ontwikkelingsplan voor korte film afmaken.
Activeren van het filmproject team.
Flyers / posters en video’s (TikTok) ontwikkelen.
Creatief werk van kinderen selecteren voor het publiciteitsmateriaal.
Website content schrijven en samenstellen.
Samen met grafisch ontwerper het publiciteitsmateriaal ontwikkelen.
Oproep doen aan kinderen om mee te doen aan de optredens.
Maart 2022
Selecteren en voorbereiden van de kinderen / acteurs.
Ontwerpen van de kostuums.
Afmaken van de tekst, de muziek en het onderwijsmateriaal, en de korte film.
Publiciteitsmateriaal goedkeuren en laten produceren.
Vertalen van onderwijspakket en filmtekst.
Repetities beginnen.
April 2022
Testen van centrale concepten met kinderen voor de film;
Distributie van het publiciteitsmateriaal in De Baarsjes en Bos en Lommer;
Opnames voor de film;
Start van campagne op sociale media;
Ontwikkelen van persberichten in vier talen;
Monteren van de film.
Mei 2022
Lanceren van project website.
Deur-aan-deur distributie van flyers in De Baarsjes en Bos & Lommer met alle
details van de activiteiten, de data van de optredens en de link naar de korte film op
internet.
Publieke optredens in het Erasmus- en Rembrandtpark tijdens een weekend eind
mei.
Juni 2022
Kritische evaluatie van het project en de rapportage.

