Landelijke primeur voor basisscholen Geldrop-Mierlo
Bij de avonturen van ‘True Friend’ draait alles om echte vriendschap

Geldrop-Mierlo, 3 maart 2021 - Een heel schooljaar vol vriendenavonturen en -uitdagingen. Dat biedt
het nieuwe initiatief ‘True Friend’. Deze maand gaat het eerste seizoen van start op basisscholen in
Geldrop-Mierlo, te beginnen bij De Dommeldalschool op 9 maart. Daarna volgen De Vlinder (11 maart)
en St. Jozef (15 en 16 maart).
Samen met hun leerkracht gaan de bovenbouwers dan in de klas hun eerste ‘Challenge’ aan. Dat
wordt een digitale ontdekkingsreis langs interessante plekken en instituten in Geldrop-Mierlo. Op die
manier maken de kinderen spelenderwijs mee wat True Friend is en waarom het zo leuk is om je straks
op te geven. Na die eerste kennismaking kan elk kind zich gratis aanmelden als ‘True Friend’, via
www.true-friend.nl. True Friend is een initiatief van samenwerkende lokale partijen en basisscholen in
Geldrop-Mierlo, samen met de Gemeente.
Leefwereld van jongste generatie
Kinderen krijgen met True Friend het hele jaar door de kans om gratis (en coronaproof) mee te doen
aan buitenschoolse events en activiteiten in Geldrop-Mierlo. True Friend laat hen zo ontdekken wat
onze samenleving allemaal te bieden heeft. Daarvoor sluit het nadrukkelijk aan op de leefwereld van
kinderen vanaf groep 7. Zoals samen ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of je eigen filmfestival
helpen organiseren in Centrum Hofdael. Centraal thema in al die avonturen is ‘echte vriendschap’. Een
thema dat kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool staat voor de gezamenlijke kracht van
een gezonde, open samenleving.
Meerwaarde van onze samenleving
‘True Friend helpt deze jonge generatie om bewuster te beleven welke waarde ons dorp en jij voor
elkaar hebben’, zegt wethouder Rob van Otterdijk (onder andere Jeugdbeleid en Onderwijs). ‘Dat is
belangrijk, want de verworvenheden van onze open samenleving zijn soms zó vanzelfsprekend dat je ze
niet eens meer ziet. Denk aan de ruimte om je mening te uiten, om jezelf te ontwikkelen en andere
werelden te leren kennen. Tegelijkertijd versterk je zo de verwevenheid met ons dorp en met elkaar. Dat
maakt deze landelijke primeur zo interessant voor Geldrop-Mierlo.’
Speciale App bij True Friend
Tijdens het schooljaar volgen er steeds nieuwe uitdagingen, aan de hand van de app die het hart
vormt van True Friend (gratis in Apple Store en bij Google Play, of als webversie via www.true-friend.nl).
Bovendien krijgen alle kinderen voor elke uitdaging de True Friend-envelop in de klas uitgereikt, met
alles wat ze moeten weten over het avontuur dat eraan komt. De avonturen zijn zo gevarieerd dat er
elk seizoen voor iedereen wat te ontdekken valt.
Uitrol in Geldrop-Mierlo
De uitrol van True Friend, zowel live als online, vraagt om intensieve samenwerking tussen scholen,
jeugdwerk, gemeente en heel diverse instanties in Geldrop-Mierlo. Steeds meer lokale partijen sluiten
zich al aan, zoals Stichting Villagemarketing, Centrum Hofdael, jongerenwerk LEV en Escaperoom
Geldrop. En allemaal bieden ze specifieke inspiratie en invulling voor een ‘eigen’ vriendenavontuur in
de loop van het eerste seizoen. Welke avonturen dat zijn, onthult True Friend met opzet stap-voor-stap
gedurende het seizoen.
___________________________________________________________________________________________________
Voor meer informatie over het project True Friend kunt u terecht bij Paul Ubachs,
coördinator, via bericht@true-friend.nl of 06 430 66 2 99. Voor meer informatie
en contact met collegeleden: W. Vogels, afdeling Ondersteuning, gemeente
Geldrop-Mierlo, tel. (040) 289 38 25

