BELEIDSPLAN 2014
In 2014 werkt Stichting HOPE XXL met haar hoofdfinanciers het ministerie van Buitenlandse
Zaken en het vfonds aan een bijzonder programma. HOPE XXL wil dat alle mensen nu en in
de toekomst kunnen leven in een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin
iedereen zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. Daarom hebben de
jongeren van HOPE XXL de Liemers List opgesteld: een visie van de jongere generatie op
de toekomst van onze samenleving.
Doelgroep: Het HOPE XXL 'Join The Future' programma richt zich voornamelijk op jongeren
woonachtig in Nederland, in de leeftijdscategorie 14 - 26 jaar. Jongeren zijn bij uitstek in
staat om, los van gevestigde belangen, een betere samenleving na te streven en zich daar
ook daadwerkelijk voor in te zetten. Ook bezitten jongeren de creativiteit en de
onbevangenheid die hen in staat stelt om maatschappelijke kwesties met een frisse blik te
beschouwen en hun betrokkenheid om te zetten in daden. Stichting HOPE XXL is bezig om
een beweging in gang te zetten vanuit de jongere generatie, waarbij jongeren worden
betrokken bij thema’s die hen aanspreken doordat ze opgroeien in een tijd waarin de stap
van de eigen lokale omgeving naar de rest van de wereld kleiner is dan ooit. Waarbij we wel
uitdrukkelijk ook de oudere generatie betrekken en gebruik maken van hun kennis en
ervaring.
Activiteiten: Het programma 'Join The Future' van Stichting HOPE XXL behelst twee
hoofdactiviteiten:
een
publieksprogramma
en
een
onderwijsprogramma.
Het
onderwijsprogramma biedt leerlingen de kans om in een project op de thema’s van de
Liemers List in te gaan, terwijl het publieksprogramma mogelijkheden biedt om divers
samengestelde groepen burgers te bereiken. Het onderwijsprogramma is in 2012 versterkt
door een samenwerking met de VARA bij het project ‘Op weg naar Het Lagerhuis’.
Speerpunten 2014:
 Toegang tot de Verenigde Naties verder bewerkstelligen
 Bereik verder uitbouwen onder burgers in Nederland en daarbuiten
 Organiseren van twee internationale conferenties voor organiseren draagvlak
internationale Liemers List
 Verdere online profilering op platforms als Facebook en Twitter
 Realiseren van maatschappelijke impact d.m.v. bijv. beleidswijzigingen van
organisaties/politiek naar aanleiding van input van HOPE XXL
 Organiseren van succesvol en aansprekend uniek evenement (mogelijk Glazen Kluis
i.s.m. 3FM)
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