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1. Inleiding

Vrijheid is geen gegeven. Maar een verworvenheid 
die gekoesterd, verdedigd en soms zelfs bevochten 
moet worden. Het delen en aan de volgende generatie 
doorgeven van de verhalen over (de strijd voor) vrijheid is 
maatschappelijk van groot belang. De jaarlijkse herdenking 
op 4 mei is een moment waar heel Nederland stil staat bij 
de mensen die gevochten hebben en gevallen zijn in de 
strijd voor vrijheid. 
 
Herinnering, beleving en inleving zijn geen losse kreten, 
maar een essentie. Omdat voor jongere generaties 
vrijheid een gegeven lijkt, is het doorgeven van het verhaal 
over vrijheid van groot belang. Om jongere generaties 
te bereiken en het verhaal van 4 mei bij hen te laten 
beklijven is vereist dat zij actief worden betrokken en 
kunnen participeren in de herdenking.  
 
De relatie met Madurodam.
Madurodam is niet alleen een trekpleister voor kinderen, 
maar is, als levende herinnering aan naamgever George 
Maduro, ook een oorlogsmonument. 

De ouders van oorlogsheld George Maduro schonken 
het startkapitaal voor de miniatuurstad. Zij wilden een 
levende herinnering voor hun in de Tweede Wereldoorlog 
overleden zoon George Maduro. George werd op 15 juli 
1916 geboren op Curaçao en ging op zijn 18e studeren 
in Leiden. Hij zette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in als reserveofficier der Nederlandse cavalerie. In 
de meidagen van 1940 leidde hij op heldhaftige wijze 
een aanval in Rijswijk. In 1943 werd hij opgepakt en 
gevangengezet in het Duitse Saarbrücken. In november 
1944 werd George overgebracht naar concentratiekamp 
Dachau waar hij op 8 februari 1945 aan vlektyfus overleed. 
Op 9 mei 1946 werd aan George Maduro postuum de 
Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde toegekend 
voor zijn heldhaftige optreden in Rijswijk. 
 
 
George Maduro is een oorlogsheld. Hij staat voor de 
belangrijke waarden van vrijheid, trouw en (helden)moed. 
Deze bijzondere achtergrond van Madurodam leidde in 
2016, het 100e geboortejaar van George Maduro, tot het 
plan voor een Nationale Kinderherdenking. 
 
 

De eerste twee edities vonden plaats op 4 mei 
2016 en 2017 op het George Maduroplein, het 
plein voor Madurodam. De organisatie van de 
Nationale Kinderherdenking   was  in  handen  van 
Madurodam B.V.  

Medio 2017 is besloten om de “Stichting Nationale 
Kinderherdenking 4 mei” (hierna SNKH) op te 
richten. SNKH omvat meer dan alleen de jaarlijkse 
herdenking op 4 mei. We willen dat kinderen al 
in de periode voorafgaand aan 4 mei nadenken 
over en aan de slag gaan met de boodschap van 
herdenken, vrijheid en verzet (jaarthema 2018). 
Op deze manier worden kinderen intensiever 
betrokken en ontstaat er daadwerkelijk beleving 
vanuit het kind zelf. Het voorbereidende 
programma moet docenten en kinderen stimuleren 
om deze onderwerpen als lesonderdeel in de klas 
te behandelen. Vervolgens hebben kinderen het 
dan ook thuis en met vrienden hierover. 
 
Deze bewustwording moet kinderen stimuleren 
zich ook in het dagelijks leven socialer op te stellen 
richting hun medemens. Met als uiteindelijk doel 
het bevorderen van een solidaire en tolerante 
samenleving waarin we ons bewust zijn van de 
vrede waarin we leven.  
 

Mede door het inzetten van meerdere projecten 
in de opmaat naar de herdenking, worden  8.500 
kinderen actief betrokken.
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2. Strategie

2.1 Missie 
De SNKH geeft inhoud aan de zingeving van herdenken 
en het levend houden van de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog voor, door en met kinderen. Draagt bij aan de 
bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

2.3 Visie 
De SNKH realiseert zijn missie door een doelmatige en 
efficiënte organisatie te zijn, die midden in de samenleving 
staat. Die kinderen en families stimuleert tot een opener en 
socialer gedrag, wat een belangrijke factor is in het creëren 
van een socialere en betere leefomgeving van iedereen, 
lokaal en nationaal. 

2.3 Doelstelling
De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei (hierna 
SNKH) heeft ten doel: 

•  Het doorgeven van de betekenis en het belang   
 van vrijheid aan kinderen. 

•  Het overbrengen van de essentie en  
 zingeving van herdenken.

•  Het organiseren van een kwalitatief    
 hoogwaardige, door, voor en met kinderen   
 bedachte en uitgevoerde herdenking(en) op 4 mei.

•  Kinderen en hun ouders stimuleren deel te   
 nemen aan zowel de herdenking op 4 mei als de   
 voorbereidingen hiervoor.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
 

• Op een toegankelijke, inspirerende en    
 begrijpelijke manier het belang van vrijheid onder   
 de aandacht brengen van kinderen en jongeren.
• Bij kinderen en hun ouders te benadrukken 
 dat vrijheid een groot goed. Door actieve deelname  
 door kinderen met hun ouders aan een herdenking.  
 Een bewustwording die uiteindelijk bedraagt aan 
 ook in het dagelijks leven socialer gaat opstellen 
 richting de medemens. Wat uiteindelijk zal bijdragen  
 aan een meer solidaire en tolerante samenleving. 

• Het creëren van een zo groot mogelijk 
 bereik en zo groot mogelijke betrokkenheid  
 onder kinderen en jongeren. 
• Met een primaire focus op groep 7 en 8 in  
 het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het   
 voortgezet onderwijs.
• Er zal aandacht zijn, door middel van   
 (persoonlijke) verhalen, de doelstellingen 
 over te brengen en toegankelijk te laten zijn  
 voor kinderen, jongeren en hun families met  
 een bi-culturele achtergrond. 
• Het inzetten van projecten in de opmaat naar 
 4 mei om zodoende landelijk nog meer   
 kinderen te bereiken.

2.4 Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit 
artikel 2 lid 2 van de statuten.  

Kernprincipes en uitgangspunten van de 

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei.
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3. Bestuur 5. Beleid

4. Vermogen

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur 
kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en 
penningmeester en kan voor ieder een plaatsvervanger 
aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester 
kan door één persoon worden uitgevoerd. Het bestuur 
wordt benoemd en ontslagen door Stichting Miniatuurstad 
Madurodam. 

Geen van de bestuursleden kan over het vermogen 
beschikken alsof het eigen vermogen is. De bestuursleden 
ontvangen geen vacatiegeld. Er wordt heel beperkt 
gebruik gemaakt van de onkostenregeling. 
 
Het bestuur heeft de volgende taken:
• Toezicht houden op de uitvoering van de   
 organisatie van de Nationale Kinderherdenking en  
 de activiteiten in de aanloop daar naartoe.
• Toezicht houden op het realiseren van de   
 doelstellingen.

De stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei verkrijgt 
haar middelen voor het organiseren van de jaarlijkse 
kinderherdenking op 4 mei uit jaarlijkse schenkingen en 
donaties van derden.  

De stichting houdt geen vermogen aan en heeft geen 
onbestemde reserves. SNKH stelt haar middelen 
(geheel dan wel nagenoeg geheel) beschikbaar voor het 
organiseren van de jaarlijks wederkerende Nationale 
Kinderherdenking. 

Het bestuur van SNKH ziet toe op de algehele 
organisatie, welke uitgevoerd wordt onder 
aansturing van een externe projectleider en de 
realisatie van de genoemde doelstellingen. In de 
uitvoering zullen diverse organisaties betrokken 
worden. 

6. Opdrachten en  
 volmachten op  
 de rekeningen
Het dagelijks financieel beheer van de stichting 
is uitbesteed aan de financieel directeur van 
Madurodam B.V.  Deze kan de rekening courant 
inzien, betalingsopdrachten aanmaken. Autorisatie 
gebeurt door de financieel directeur van 
Madurodam samen met een van de bestuursleden 
van de stichting.
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7. Begroting

De SNKH zal haar netwerk aanwenden om gelden te werven. Dit geschiedt onder meer door het benaderen van fondsen, 
particulieren, overheidsinstellingen, commerciële organisaties en/of andere organisaties voor bijdragen, subsidies, 
schenkingen en legaten.


