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INSCHRIJFFORMULIER PROJECT VAN DE MAAND 
 

Je staat op het punt je project in te dienen voor de award ‘project van de maand’. Dat vinden 

wij tof! Om je aanvraag te accepteren hebben we een aantal dingen van je nodig: 

 

- Dit formulier, ingevuld 
- Foto’s/filmpjes gebundeld in een collage/presentatie 
- Evt media-aandacht 

 

Naam van Kamer 

 

JCI Leiden 

Titel activiteit 

 

Human Rights Walk 

Datum / Data 

 

6 januari 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Als aspirant-lid wilde ik een activiteit organiseren waarmee ik liet zien waar ik 

voor sta en wat ik belangrijk vind. Leiden is de stad waar ik ben geboren en 

getogen, en ik vond het heel leuk om de stad te laten zien aan de hand van 

mensenrechten: hoe hebben mensenrechten Leiden gevormd tot de stad die 

het nu is? Want met het tekenen van de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens is de basis gevormd voor vrijheid, gerechtigheid en vrede. En dat 

is ook de aansluiting met JCI, die zich hier ook voor inzet met o.a. de 

Sustainable Development Goals en de pijler Community. 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Er is een bestaande stadswandeling van Amnesty die leidt door de binnenstad 

van Leiden en de geschiedenis van de mensenrechten laat zien. Deze 

wandeling heb ik voorbereid en wat aangepast samen met de leukste gids van 

Leiden (mijn vader). 

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

We hebben de wandeling gedaan onder leiding van de gids, die ons wegwijs 

maakte in de geschiedenis van het ontstaan van het moderne Leidse leven 

van vandaag de dag. Af en toe maakte hij een uitstapje naar zijn eigen 

geschiedenis in Leiden, wat de wandeling een mooi persoonlijk tintje gaf. Na 

afloop hebben we onder het genot van een warm drankje nog even nagepraat. 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Het resultaat is dat de leden Leiden, de stad die de meesten erg goed kennen, 

weer van een hele andere kant hebben gezien. En zich bewust zijn geworden 

welke rol mensenrechten hebben gespeeld in het vormen van de stad zoals 

het nu is. Gehoorde uitspraken: “Dat wist ik helemaal niet!”, “Ik ben hier al 

honderden keren langs gelopen, zonder dit echt te zien, wat leuk dat ik er nu 

wat meer over weet”, “Hier zitten veel organisaties waar we in de toekomst 

met JCI een project mee kunnen opzetten”. 
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Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Vlak voor de activiteit werden we benaderd door een journalist van het Leidsch 

Dagblad. Zij had het evenement gezien op facebook en wilde er misschien iets 

over schrijven. Dit is uiteindelijk niet gebeurd, maar het heeft ons bewust 

gemaakt om zelf actiever de media op te zoeken wanneer we een activiteit 

organiseren. 

Foto’s Zie fotocollage 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

leandraspadon@gmail.com 

Dit formulier kun je mailen naar projectvandemaand@jci.nl o.v.v. <titel van de activiteit> in de 

subjectregel. 

 

Scrapbooks voor het project van de maand moeten uiterlijk de eerste vrijdag in de 

opvolgende maand na uitvoer van het project worden gemaild naar 

projectvandemaand@jci.nl. Alle projecten die op op tijd en volledig zijn ingestuurd dingen 

mee naar de Project van de Maand Award van de betreffende maand.  
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