








Frederik W. Sijthoff,
1921 - 2009



De Krant van Morgen,
Frederik W. Sijthoff
2009



Pelle & van der Oest

Het Betoog



Pelle & van der Oest

Het Betoog
Tijd voor de campagne:

“Leer alle jongeren nieuwswijsheid aan.”



Pelle & van der Oest

Het Betoog
Tijd voor de campagne:

“Leer alle jongeren nieuwswijsheid aan.”

“De taak is aan de media zelf”



Pelle & van der Oest

Het Betoog
Tijd voor de campagne:

“Leer alle jongeren nieuwswijsheid aan.”

“De taak is aan de media zelf”

De campagne moet gevoerd worden door iedereen die belang hecht
aan onafhankelijke journalistiek, die de democratie een warm hart

toedraagt en die wil dat onze kinderen en jongeren
goed geïnformeerde wereldburgers worden.
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Ontdekken in een veilige omgeving!
Toegang tot groot én klein nieuws
Zelf nieuws maken
Verbonden door publieksparticipatie



Journalistiek,
geïntegreerd in
het dagelijks leven
van elk kind!













Vernieuwend 1:
Publieks-
participatie

=















Vernieuwend 2:
Constructieve
journalistiek!

=









Haalbaar?
=







Wat vragen we u?
Financiering voor:

1) ontwikkelen online leeromgeving (50%) 
2) branding en advertising (25%)                               
3) partnerbijeenkomsten (25%)



Pelle & van der Oest

Ons Betoog

en wij!

Tijd voor de campagne:
“Leer alle jongeren nieuwswijsheid aan.”

“De taak is aan de media zelf”

De campagne moet gevoerd worden door iedereen die belang hecht
aan onafhankelijke journalistiek, die de democratie een warm hart

toedraagt en die wil dat onze kinderen en jongeren
goed geïnformeerde wereldburgers worden.
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What do you do for children?




