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Beste ouders, verzorgers,
Elk jaar organiseren we op Notre Dame een Kerstactie om geld in te zamelen voor een goed doel.
De afgelopen jaren was dit Serious Request waarvoor vooral leerlingen uit de onderbouw allerlei
activiteiten hebben georganiseerd. Dit jaar willen we een bijzonder project steunen en dat betekent
dat we alle leerlingen en ook alle medewerkers van Notre Dame vragen om een bijdrage te leveren.
De stichting die we dit jaar met onze Kerstactie willen steunen heet ‘Movement on the ground’.
Deze stichting is opgericht naar aanleiding van de stroom vluchtelingen die ruim twee jaar geleden
naar Europa kwam als gevolg van de oorlog in Syrië. Het belangrijkste doel van de stichting is geld
inzamelen voor projecten in Nederland en Griekenland voor Syrische vluchtelingen. Een van de
oprichters van de stichting is Johnnie de Mol. Hij is zelf vele malen in het Syrische vluchtelingenkamp
Kara Tepe op het Griekse eiland Lesbos geweest om daar als vrijwilliger zijn bijdrage te leveren.
Het project van de stichting dat Notre Dame wil ondersteunen heet ‘Power to the People’.
Doel van dit project is het plaatsen van zonnepanelen in het vluchtelingenkamp Kara Tepe zodat de
bewoners de beschikking krijgen over elektriciteit. Voor verlichting en verwarming in het kamp in de
lange winternachten maar ook simpelweg voor het opladen van een telefoon zodat je contact kunt
houden met familieleden elders.
Afgelopen maandag is Sinan Can, onderzoeksjournalist bij BNN/VARA en maker van verschillende
documentaires over het Midden Oosten, bij ons op school geweest. Als ambassadeur van Movement
on the ground, die ook een aantal keer op Lesbos is geweest, heeft hij alle leerlingen van de school
aan de hand van beelden verteld over de oorzaak van de vluchtelingenstroom en het doel van dit
project. De leerlingen hebben daar met veel aandacht naar gekeken en geluisterd.
De opzet van de actie is als volgt. Deze week ontvangt elke leerling en elke medewerker een biljet
van €10,00. Als startkapitaal en ook als stimulans om aan de slag te gaan. Iedereen wordt uitgedaagd
om zijn/haar bijdrage te leveren. Dat mag individueel, in groepjes of als klas, dat maakt niet uit. Elk
initiatief, binnen of buiten de school, in of na schooltijd, dat een bijdrage levert is prima.

Aan het eind van de actie, op 22 december, levert iedereen de eerste €10,00 + het extra ingezamelde
geld in op school. Tijdens de Kerstviering wordt het eindbedrag van al dat ingezamelde geld
bekendgemaakt en overhandigd aan Movement on the ground.
Meer informatie over Movement on the ground kunt u vinden op
http://movementontheground.com/current-projects/
Wij hopen dat u dit initiatief van harte ondersteunt en mogelijk ook een stimulans kunt zijn bij de
activiteiten die uw zoon of dochter, alleen of met anderen, gaat ondernemen. Wanneer er van uw
kant nog ideeën of initiatieven zijn, dan horen we dat uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het MT
Ed van Loon

