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Den Haag, 17 november 2017 – Vandaag tijdens de Nationale
Heldendag hebben maar liefst acht helden een onderscheiding
ontvangen. Divano Dorder (18 jaar, woonachtig in
Spijkenisse) ontving zelfs de Koninklijke Erepenning voor
Menslievend Hulpbetoon in brons. Hij is onderscheiden met
deze hoge dapperheidsonderscheiding voor zijn doortastende
optreden toen twee mannen op de vlucht amok maakten in
een Rotterdamse metro. Ook drie kinderhelden ontvingen een
onderscheiding, omdat zij – vaak met het gevaar voor eigen
leven – het leven van een medeburger hebben gered.
Een van de drie kinderhelden was Rianne van der Molen (14) die,
samen met haar grootvader Arend van der Molen, een
hoogbejaarde vrouw redde die met haar scootmobiel te water
geraakt was. Twee andere kinderhelden én broers Leander (10) en
Silvian (8) Zegwaard ontvingen een onderscheiding voor het
redden van een baby die in een buggy in het water terecht
gekomen was. Puck Mulder, Steven Janssen en Reinier Schurer
ontvingen een onderscheiding voor een redding toen een vrouw
met haar auto in de Noordzee terechtgekomen was.
De onderscheidingen zijn uitgereikt vanuit de Kanselarij der
Nederlandse Orden, de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen en het Carnegie Heldenfonds.

Foto: Rick Smulders
Eerste kinderhelden ontvangen hoge onderscheiding tijdens
kinderheldenviering
Acht helden gedecoreerd tijdens feestelijke Nationale
Heldendag
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Zeventien kinderhelden gehuldigd tijdens Nationale
Kinderheldendag
Naast de acht helden huldigde Madurodam vandaag in
Madurodam ter ere van Nationale Kinderheldendag zeventien
kinderhelden vanwege hun heldendaden. In het bijzijn van
honderden kinderen zijn hun namen geslagen in het beeld van
George Maduro, oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog.
Dagelijks inspireert Madurodam kinderen om in de voetsporen
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van haar naamgever te treden, door bij hen empathie,
onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het
afgelopen jaar hebben verschillende kinderen laten zien al over
deze karaktereigenschappen te beschikken, in de vorm van een
echte heldendaad, of juist een sociaal-maatschappelijke daad.
De volgende kinderhelden zijn vereeuwigd in Madurodam:
Rianne van der Molen (14 jaar) uit Zuidhorn, Leander Zegwaard
(10 jaar) en Silvian Zegwaard (8 jaar) uit Schiedam, Liam Koster
(8 jaar) uit Bodegraven, Sander Beek (9 jaar) uit Vriezenveen,
Jayla Rijnsdorp (9 jaar) uit Maarsen, Délany Verduijn Lunel (10
jaar) uit Vleuten, Adjay Orie (16 jaar) uit Bleiswijk, , Noah
Ahlbom (15 jaar) uit Amsterdam, Jona Mulder (11 jaar) uit
Heiloo, Rohan van Velden (7 jaar) uit Spijkenisse, Lars Schotting
(8 jaar) uit Goudswaard, Ruben den Engelse (15 jaar) uit
Apeldoorn, Floris van Dijk (15 jaar) uit Maassluis, Kevin van
Dijk (15 jaar) uit Maassluis, Bas van der Reijden (13 jaar) uit
Tilburg en Loujein Al Rabeei (12 jaar) uit Elst.
Het Carnegie Heldenfonds dankt het vfonds en Sichting Nh1816
voor het mede mogelijk maken van de Nationale Heldendag.
Persfoto’s volgen

17 November óók Nationale
Kinderheldendag
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Dit jaar wordt op 17 november voor het eerst ook een Nationale
Kinderheldendag georganiseerd. De Nationale Kinderheldendag
is een initiatief van Madurodam.
Waarom vieren wij Nationale Kinderheldendag?
Madurodam is vernoemd naar George Maduro, een oorlogsheld
uit de Tweede Wereldoorlog. Met gevaar voor eigen leven leidde
hij tijdens deze oorlog succesvol een belangrijke aanval tegen de
Duitsers. In Madurodam inspireren we dagelijks kinderen om in
zijn voetsporen te treden. Door bij hen empathie,
onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Tijdens de Nationale Kinderheldendag wordt stilgestaan bij
kinderen die hebben laten zien dat ze over deze drie kernwaarden
beschikken. Door uitzonderlijke moed te tonen in de vorm van
een échte heldendaad, of juist door een sociale, maatschappelijke
daad te doen. Als eerbetoon zullen tijdens een feestelijke
bijeenkomst de namen van deze kinderhelden
worden vereeuwigd in het beeld van George Maduro, op het
plein voor Madurodam.
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Later op de dag vindt, ook in Madurodam, de bijeenkomst van de
Nationale Heldendag plaats, waarbij stilgestaan wordt bij mensen
die een ander gered hebben of daartoe een poging gedaan hebben
en daar zelf gevaar bij gelopen hebben.

17 November is het Nationale
Heldendag!
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heldenmoed als bijzondere uitingen van goed burgerschap. Het
thema is: “Er schuilt een held in iedereen”.
Helden eren is onderdeel van een cultuur van omzien naar elkaar.
Juist in deze tijd is het van groot belang deze vorm van goed
burgerschap onder de aandacht van de bevolking te brengen. Dit
vanuit het besef dat burgers zich meer “mede-eigenaar” van de
samenleving dienen te voelen dan slechts “klant”.
De Nationale Heldendag is een initiatief van het bestuur van de
Stichting Carnegie Heldenfonds. Inmiddels is de organisatie
verbreed en verlenen diverse instanties hun medewerking, zoals
de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen.
Dit jaar wordt een bijeenkomst voor genodigde georganiseerd ter
ere van de Nationale Heldendag. Deze bijeenkomst wordt
gehouden in Madurodam.
Tijdens de bijeenkomst worden enige helden gedecoreerd die
veelal met gevaar voor eigen leven zich hebben ingezet voor een
medeburger. Daaronder zijn dit jaar ook jonge kinderen, die
tevens vanuit het Madurodam Kinderfonds in het zonnetje worden
gezet. Ook is er muziek en geven inspirerende sprekers hun visie
op dapperheid en heldenmoed. Voorafgaand aan de bijeenkomst
van de Nationale Heldendag op het plein voor Madurodam bij het
standbeeld van George Maduro een bijeenkomst zal plaatsvinden
voor kinderhelden, georganiseerd door Madurodam.

Op 17 november 2017 wordt voor de derde keer de Nationale
Heldendag georganiseerd. Vanuit verschillende invalshoeken
wordt op deze dag aandacht geschonken aan dapperheid en
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Toekenning bronzen legpenning Carnegie Heldenfonds aan de
heer P.F. van der Meer te Kootwijkerbroek en postuum aan
wijlen zijn vader B. van der Meer
AddThis Sharing Buttons
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Share to FacebookShare to TwitterShare to PrintShare to EmailShare to Meer...1 De gemeente Barneveld ook op de kaart van Nederland gezet door de
heer P.F.van der Meer, zie kaartje





Op vrijdag 7 april 2017 heeft de heer B.A.J. Jongejan, vice
voorzitter van het Carnegie Heldenfonds, in het Provinciehuis van
Zuid-Holland aan de heer Pieter van der Meer sr. de bronzen
legpenning en het loffelijk getuigschrift uitgereikt. Tevens is aan
mevrouw Tonny Stokhof-Van der Meer de bronzen legpenning
overhandigd die postuum is toegekend aan haar vader, Benjamin
van der Meer. Beide heren hebben op 24 september 1966 in de
Noordoostpolder een mevrouw door de gebroken achterruit van
haar auto naar buiten getrokken.





Haar auto was als gevolg van een frontale botsing met een andere
auto op de kop beland. Zij verkeerde in een shock. Er was gevaar
voor brand en/of ontploffing, omdat er onder andere benzine uit
de auto,een Fiat 850 met de motor achterin, liep. Desondanks
hebben de heren Van der Meer zich met gevaar voor eigen lijf en
goed ingezet om het slachtoffer te bevrijden en daardoor erger
voor haar weten te voorkomen.
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https://nos.nl/artikel/2143572-goed-burgerschap-beloond-opnationale-heldendag.html
'Goed burgerschap' beloond op Nationale Heldendag
17-11-2016, 13:45
Binnenland

Video afspelen
00:41
'Ik bedacht me geen seconde en ben ze te hulp geschoten'

Video afspelen
00:31
Goed burgerschap is een medaille waard
Wie herinnert zich de reddingsactie van Vincent Bakker niet? Hij
redde vorige maand op de A20 twee kinderen uit een brandende
auto. Vanmiddag krijgt hij in Den Haag uit handen van premier
Rutte een onderscheiding voor die heldendaad.
En hij is niet de enige die wordt geprezen voor "goed
burgerschap". Het is namelijk Nationale Heldendag, een initiatief
van het Carnegie Heldenfonds. Zo krijgt het drietal dat vorige
maand vier kinderen uit een zinkende bakfiets redde een
onderscheiding van de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen.
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Het Carnegie Heldenfonds onderscheidt zelf Suzanne van Gemert
en Sander Haine met de bronzen legpenning. Zij redden in de
zomer van 2014 twee broertjes uit de zee bij Julianadorp.
"Juist in deze tijd is het van groot belang deze vorm van goed
burgerschap onder de aandacht van de bevolking te brengen en
daarom deze bijzondere vorm van burgermoed te benadrukken en
deze helden te eren", zei Jaap Smit, Commissaris van de Koning
in Zuid-Holland en voorzitter van het Carnegie Heldenfonds.
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Noortje wordt aangesproken door tv-presentator

Helemaal links staan wij
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