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Opvoedevent Maak ze sterk 
 
 
RILLAND – Na het succes van voorgaande jaren vindt op zaterdag 14 maart 2020 in Middelburg het 
Opvoedevent Maak ze sterk plaats. Deze dag, die wordt georganiseerd door stichting Maak ze 
sterk, Raise Up, stichting Generatio en plaatselijke kerken biedt een inspirerend en gevarieerd 
programma voor wie kinderen en jongeren wil versterken op allerlei gebieden van het leven.  
 
In het plenaire programma spreken Wietske Noordzij, Marloes Leijnse en Ilona Boot. Er zijn 
verschillende workshoprondes met als sprekers onder meer Rob Hondsmerk, Coen van der Hart, 
Salome Schutterop, Thea Lievaart en schoolmaatschappelijk werksters Marianne van den Berge en 
Lisanne de Carpentier. Het event biedt hiermee een gevarieerd aanbod voor een breed publiek.  
 
Wietske Noordzij, een van de initiatiefnemers, vertelt: ‘Juist in deze tijd van media, beeldschermen 
en alles wat er op je af komt, is het een kunst om kinderen en jongeren sterk en weerbaar te maken. 
Hoe leer je kinderen en jongeren zichzelf te zijn en zichzelf te accepteren? En hoe help je ze om God 
te leren kennen en te leven zoals Hij dat wil? Veel ouders, maar ook kerken en docenten vragen ons 
om praktische handvatten hoe ze hen op sterk kunnen maken met God als basis. Speciaal daarom 
organiseren we deze mooie dag.’ 
 
Het initiatief voor de dag ligt bij twee kerken uit Middelburg. Salome Schutterop, tevens 
initiatiefnemer: ‘Een aantal mensen uit deze kerken werden vorig jaar zo enthousiast toen we het 
event in Goes organiseerden, dat zij ons aanspoorden om het dit jaar op Walcheren te houden. 
Vooral de link die we naar het geloof en de Bijbel maken hebben de deelnemers zeer gewaardeerd. 
De onderwerpen voor dit jaar komen voort uit hun verzoeken en zijn dan ook echt de thema’s waar 
je in deze tijd mee te maken krijgt als ouder of jeugdwerker. Deze dag gun je iedereen!’ 
 
Het programma is afwisselend, met muziek, tijd voor ontmoeting, stands, verschillende seminars en 
een breed aanbod aan workshops en sprekers. De toegang is gratis, maar deelnemers moeten zich 
vooraf wel aanmelden. Kijk voor meer informatie op www.maakzesterk.nl/event.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Wietske Noordzij: 
wietske@maakzesterk.nl, tel.nr. 06 10663697. 
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