
 
 
Lesbrief groep 8 Veerkieker           
 
‘Wat doet u voor de maatschappij?’ 
De opdracht is dat jullie zelf een filmpje gaan maken over mensen die iets goeds doen voor de 
maatschappij. Daar ga ik jullie natuurlijk bij helpen, maar het is handig als jullie zelf eerst een 
beetje op onderzoek uitgaan.  
 
We hebben een lijst gemaakt van verschillende maatschappelijke initiatieven, instellingen en 
bedrijven die jullie online kunnen bekijken. Voordat je een film maakt doe je onderzoek naar je 
onderwerp. Hier is alvast een lijst van voorbeelden: 
 
 voedselbank (www.voedselbankweststellingwerf.nl, www.voedselbankooststellingwerf.nl/ ) 
 Repair-café (https://www.facebook.com/groups/repaircafeoosterwolde/?fref=ts, 
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-oosterwolde/ ) 
 Ecostyle (in Oosterwolde) (http://www.ecostyle.nl ) 
 biologische boeren 
(http://www.organicgoatmilkcooperatie.nl/geitenhouders/show?texts_id=familie-pijlman, 
http://www.bewustbiologisch.nl/index.php?p=1&c=1&id=152, en google biologische boeren 
maar eens met jouw woonplaats erachter) 
 OlmenEs (in Appelscha http://www.olmenes.nl ) 
 de Grietman (in Oosterwolde, https://www.facebook.com/DeGrietman/ ) 
 Felida Big Cat Centre (in Nijeberkoop, http://www.felidabigcats.org/nl/felida/ ) 
 Wereldwinkel (http://www.wereldwinkel-wolvega.nl, 
http://www.alleadressen.nl/1806321/stichting-wereldwinkel-haulerwijk,)  
 Stichting Kunstwerf (http://www.kunstwerf.com ) 
 Dagopvang ouderen of gehandicapten (https://www.liante.nl/index.php?page=wat-we-
bieden/dagopvang, http://www.optoost.nl, )  
 Biosintrum (https://www.biosintrum.nl) 
 
Het kan ook gaan om mensen die iets voor elkaar doen om de wereld, het milieu of hun 
omgeving een beetje mooier te maken. Misschien ken je wel iemand in jouw omgeving die iets 
goeds doet voor de natuur, of voor een familielid? Ter inspiratie: 
 
 mensen met zonnepanelen op het dak 
 mensen die gebruik maken van aardwarmte 
 mensen die ecologisch tuinieren 
 mensen met een moestuin 
 politie, brandweer, ambulancepersoneel 
 mensen die gaan lopen of fietsen voor een goed doel 
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 mensen die geld inzamelen voor een goed doel 
 mensen die vrijwilligerswerk doen 
 
Dit zijn natuurlijk al heel veel voorbeelden! Misschien heb je zelf wel een goed idee.  
Nu kun je iemand uitnodigen op school om te interviewen of je gaat online op onderzoek uit. 
 
BELANGRIJK! 
Als je een persoon uitnodigt op school moet deze op school komen als de filmdocent er ook is. 
Overleg dus goed met je juf of meester wanneer dat is. En met degene die moet komen 
natuurlijk…Het is de bedoeling dat deze persoon op die dag om half 10 op school aanwezig is 
zodat jullie genoeg tijd hebben om de film te maken. 
 
 
 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


