
 
 

Verslag/compilatie met foto’s van  

11-11-11 “Stuur je wens de wereld in” 
Op World Day of InterConnectedness/Onzekinderenzijndetoekomst.nl 

 

Bs. Antares Tilburg  

Ik was blij dat wij mochten deelnemen om een klein beetje te veranderen 
op onze wereld. Antonius Johannes Heutinck -  
 

 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 



Dr. Schaepmanschool – Barendrecht 

 
De kinderen van de Dr. Schaepmanschool hebben hun wensen op 

Tibetaanse wijze de wereld in gestuurd. Ieder kind mocht zijn wens 

op een vlaggetje tekenen/verven, deze werden om 11.11uur  
opgehangen aan linten over het schoolplein.  

De wensen wapperden met de wind mee… 
 

De Kinderen hebben een gedicht uitgekozen dat van te voren 
werd voorgelezen en met krijt  op het schoolplein geschreven werd 

 

 
 

De wereld is mooi. 

Als iedereen aardig is. 

Oorlog en ruzie is in mijn wereld geen gemis. 

De wereld moet veilig zijn voor iedereen. 

Pesten en discriminatie zijn gemeen. 

Iedereen is gelijk blank, bruin of zwart. 

Mensen zorgen voor elkaar met vrede in hun hart. 

Een mooie toekomst. 

 

Joeri Dusault 
 



Hartenwens en daadkracht van een oma kreeg een bijzondere 

wending.. 
Agatha Overbekking, een oma die met heel haar hart wenste dat  een 

school in haar buurt mee wilde doen aan “Stuur je wens de wereld in op 

11-11-11. Zij stuurde onze uitnodiging met haar persoonlijke noot naar 
haar Gemeente, waarop een van de ambtenaren actie ondernam en deze 

mail naar alle scholen in hun omgeving doorstuurde. De Canisiusschool  
nodigde Agatha n.a.v de mailactie uit voor een gesprek. Die dag had de 

school al een mooie ceremonie op stapel staan….de kerktoren van de 
 St. Agatha kerk (wat een toeval - dezelfde naam als van de oma)  

kreeg een nieuwe haan en alle kinderen mochten erbij aanwezig zijn. 
 Door onze actie kreeg deze gebeurtenis een extra dimensie. 

 
Toekomstwensen een bijlage van de Canisiusschool te Harreveld: 

Op onze school  hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een wens voor de 
toekomst geschreven in het kader van de actie “stuur jouw wens de 

wereld in”. Vrijdag 11-11-11 om 11.11 uur werden drie ballonnen met 
wensen het luchtruim ingestuurd. De andere wensen werden  in de bol (de 

z.g. pijnappel) onder het kruis boven in de punt van de kerktoren. Dit                  

kruis werd ‟s middags om half twee weer op de toren gezet. 
 

 
 
 

 



Wensen schooljeugd in pijnappel - Gelderlander krant : 

HARREVELD - Met de plaatsing van de torenhaan is gisteren de restauratie 
van de Sint Agatha kerk in Harreveld afgerond.....de kinderen van de 

Harreveldse basisschool mochten gistermorgen op school hun wensen 

opschrijven. Deze werden om elf over elf op 11-11-11 onder klokgelui van 
de kerk, door het restauratiebedrijf Koenders, in de pijnappel opgeborgen, 

de bol die onder het haantje zit.  
 

 

 
 
2 kinderen van de  school hebben het mooi verwoord:  

Op 11 november 2011 was er een mevrouw ( Agatha Overbekking)  die 
ons vertelde over vrede op de wereld. We mochten een briefje invullen 

waar een wens van ons opstond over bijvoorbeeld vrede op de wereld, 
geen oorlog meer enz. „s Ochtends om 11.00 uur gingen we naar buiten. 

Daar gingen we in drie kringen staan. We hielden elkaars handen vast . 

Dat deden veel scholen op de wereld. Onze meester  legde uit waarom we 
dat deden. Er kwam een man met een gouden bal aanlopen. Daar gingen 

onze wensen in. Maar eerst vertelde een mevrouw nog over deze dag. Om 
11.11 lieten drie kinderen ieder drie ballonnen los. Later zei Sinterklaas 

dat hij de ballonen met de wensen langs zag vliegen. Toen gingen we naar 
binnen en werden de kaartjes in de gouden bol gedaan. Die bol kwam op 

de kerk. ‟s Middags gingen we naar de kerk, omdat ook de haan op de 
toren werd gezet. Toen we daar kwamen vertelde de pastoor over deze 

bijzondere gelegenheid. Daarna werd de haan ingezegend en op de toren 
gezet. Toon en Dorus 

 
 

Allen Bedankt ! Een Liefdevolle Groet Agatha 

De mooie GOUDEN BOL van de kerktoren " PIJNAPPEL" geheten staat nu 
met die "MOOIE KINDERWENSEN" op de toren te GLINSTEREN onder het 

KRUIS met daarop de VROLIJKE gouden HAAN !!! Zo zullen de wensen 

met de windrichting van de haan zich over de wereld verspreiden totdat 
het iedereen heeft begrepen !!!  
 



 

Reactie van de Meander Vrijeschool voor basisonderwijs Nijmegen  
 

Mooi initiatief  hoor!! Onze hele school doet inmiddels mee met een kleine 
300 leerlingen. van kleuters tot de 6e klassen. ter info ons programma. 

Veel succes en goede groet, Jean-Pierre Leerkracht Vrijeschool Meander Nijmegen 

 
De kinderen horen aan het begin van de schooldag nog een keer van de 

eigen leerkracht wat de bedoeling is van deze World day of 
Interconnectedness, ook de dag van Sint Maarten. De start wordt 

gemaakt in New Zealand. Ieder land maakt verbinding in haar eigen 
tijdzone en op allerlei hartverwarmende manieren. De kinderen sturen 

hun wens de wereld in. Deze wens kan iets persoonlijks zijn bijvoorbeeld 
voor een vriendje of familie, gezamenlijk voor de school, iets anders, of 

een wens voor de wereld. Tussen 11.00 en 11.11 uur is er een (korte) 
stilte, waarin iedereen de tijd krijgt om zich van uit het hart en gedachten 

te verbinden met de wens en de wereld.  
 

 
 

 

Kinderen van Vrije scholen zijn op 11 november gewend om te zingen „dat 

mijn lichtje branden mag‟. Dit jaar is naast de aandacht voor het lichtje in 
de zelf uitgeholde pompoen aandacht voor een lichtje als hartsverbinding.  

Dat wij allen één zijn en we elkaar in het gedachteveld positief kunnen 
steunen.  

- 10.45 uur alle kinderen staan buiten om het Sint Maartenvuur, 
kleuters zitten op banken  

 10.50 uur alle kinderen zingen en - en lopen ondertussen naar de 
eigen klassen, kunnen nog een hartenwens meegeven aan het vuur  

- 11.00 uur in iedere klas wordt gedurende 11minuten een eigen 
invulling gegeven aan het maken van een hartsverbinding met de 

wereld  
- 11.11 uur ieder klas gaat verder met het eigen lesprogramma  



Het Diamant College In Den Haag, Adj. directeur Karin van der Lee 
 

Wij gaan op 11-11-11 met alle leerlingen  kraanvogels vouwen. 

Volgens een oude legende: “Als je duizend papieren kraanvogels 
vouwt, mag je een wens doen”.   

 
Wij vouwen  een kraanvogel voor de kinderen in de wereld die op een of andere manier 
worden uitgebuit. Er zijn kinderen die noodgedwongen leven op / van een vuilnisbelt. 
Speciaal voor deze kinderen brengen we geld bijeen, een euro per persoon, om hen te 
redden van de vuilnisbelt (actie Terres des Hommes) !  
De kraanvogels worden in iedere klas aan een touw gehangen, alle touwtjes van alle 
klassen worden aan elkaar geknoopt zodat een lang lint van prachtige kleurige kraanvogels 
ontstaat. De leerlingen van de leerlingenraad zullen het lint uiteindelijk in school hangen.  

 

 
 
N.a.v.  het verhaal uit een kinderboek over Sadako Sasaki, het meisje dat de atoom aanval 
heeft overleefd en uiteindelijk op 12 jarige leeftijd toch nog sterft aan leukemie. Ze heeft 
1000 kraanvogels gevouwen, haar wens ging echter niet in vervulling : beter worden. 

 
Sadako Sasaki heeft echt geleefd. Ze is op 7 januari 1943 in Hiroshima geboren en in 1955 
gestorven. Ze is het bekendste slachtoffer van de aanval met atoombommen op Hiroshima 
en Nagasaki. 
Op 6 augustus 1945 overleeft Sadako als klein meisje het afwerpen van de atoombom “Little 
boy”boven Hiroshima. Het lijkt of ze daarna gezond opgroeit. Maar tien jaar later krijgt ze 
leukemie. Deze ernstige ziekte is bij haar een laat gevolg van de atoomaanval, waarbij veel 
radioactieve straling is vrijgekomen. De straling is onzichtbaar, maar heel ongezond. 
Sadako hoort over de Japanse legende van de duizend kraanvogels. In Japan is de kraanvogel 
een symbool voor een lang leven. Sadako begint papieren kraanvogels te vouwen en hoopt 
daardoor weer gezond te worden. Maar haar wens gaat niet in vervullingen ze sterft aan de 
vreselijke ziekte. Niemand weet meer precies hoeveel kraanvogels zij heeft gevouwen. Het 
getal van 1300 wordt genoemd in de verhalen over haar. 
Na haar dood hebben de andere kinderen op haar school geld ingezameld waarvan in het 
Vredespark in Hiroshima het “Children’s Peace Monument”is gebouwd .Het is een beeld van 
Sadako met een kraanvogel in haar hand. Ook nu nog vouwen kinderen over de heel wereld 
kraanvogelsom ze als teken van vrede naar Hiroshima te sturen. 
 

 



de JB Kanschool in Jubbega Friesland. 

 
Wij hebben het wenskaartje gedownload. Er hebben op onze school 110 

kinderen deelgenomen. De week voorafgaand is er in de groepen 

aandacht aan besteed. Dat is door collega's, kinderen en ouders als zeer 
zinvol ervaren. Bedankt voor je initiatief. 

Lucie van Dijk Namens  
 
 

Een reactie van een moeder 
Het was voor onze school  een beetje kort dag en op mijn verzoek heeft 

de juf van onze dochter het opgepakt in hun klas door te vertellen waar 
deze dag en het moment voor staat. De kinderen hebben voor elkaar 

en /of voor thuis mooie kaartjes gemaakt en de  sfeer was prachtig 
aldus de juf. Bedankt nog voor al je tips. Lieve groet, Astrid 

 
Robert La Porte, de beeldhouwer die in beeldtaal spreekt. 

 
Ingrid, wat ik om11.11.11 heb gedaan... 

Mij is gevraagd ( St. Christoffel ) om te mediteren ( SCHREEUW OM ) " KINDEREN VAN NU ZIJN DE 

VOLWASSENEN VAN DE TOEKOMST "  
Ik legde de sculptuur " HET INNERLIJKE KIND " IN DE PLAS....... 

Wierp een stuk hout, aangesloten met 7 KNOPEN , ten teken van dat vele kinderen in de KNOOP 
zitten. Na verloop van TIJD , na de meditatie die 11 minuten heeft geduurd - zonk het stuk touw naar 

beneden. Ik heb me VERBONDEN met the Kids ALL OVER THE WORLD. 
...even STILSTAAN bij de Kinderen all over the world. 

Als je het kind in jezelf hebt verloren...De wortel van ons lijden is de BREUK MET DE BRON 

 



Marie-Therese de Jongh was op 11-11-11 aanwezig op het congres 

voor Integrale Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Driebergen . 
Haar zus, organisator van het congres, stopte haar betoog om 11 minuten 

over 11 en liet het beeld zien Van “OnzeKinderenzijn de Toekomst” om 

even stil te staan en te verbinden met de wereld.  
 

 
 

 

Dit zijn alle terugkoppelingen die we kregen…er gebeurde die 
dag vast nog zoveel moois op alle andere 
scholen/kinderdagverblijven die hebben meegedaan.  
 

Alle deelnemers aan Stuur je wens de wereld in op 11-11-11 
staan in onderstaand PDF bestand  vermeld 
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/file/Deelnemerslijst%20%20Stuur%20je%20wens

%20de%20wereld%20in%20op%2011-11-11%20.pdf 

 

Geweldig dat er zoveel scholen en dagverblijven meededen.  
 

Namens ons allen bedankt voor jullie hartverwarmende 
verbinding met  de wereld!  
 

We are the World, 

We are the children 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tot 12-12-12 

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl 
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