
Een eerlijke, wereldwijde verdeling van eten, daar gaat Clips for 
GROW over. Stichting HOLY daagt jongeren uit na te denken over  
de manier waarop onze grondstoffen worden geproduceerd en  
de effecten die dit heeft op de wereldwijde verdeling van eten.  
Hun ideeën geven zij vorm in een animatieclip.  
Wordt GROWcampagnevoerder en verbeter de wereld!

De animatieclips vormen de spil van een internationale sociale media  
campagne voor en door jongeren. Doel: het huidige wereldvoedselprobleem  
onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.

LESPROGRAMMA EN ONLINE LEEROMGEVING
Welvaart en genoeg te eten hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar 
bepaalt wel voor een groot deel je kansen in het leven. Door middel van een prik-
kelende informatieles worden de jongeren zich bewust van de complexiteit van 
ons wereldvoedselsysteem. Daarna geven jongeren hun visie in een animatieclip 
tijdens een animatieworkshop. Hiervoor gebruiken ze de HOLY Animator, een door 
HOLY ontwikkeld laagdrempelig animatieprogramma. Samen met een campagne-
expert maken jongeren met hun clips een eigen GROW campagne, in aansluiting 
op de internationale Oxfam Novib GROWcampagne. 

Clip: ‘Gelijk te eten’ door Janneke en Simon uit Amsterdam

ZELF HET VERSCHIL MAKEN 
Vanuit de Clips voor GROW campagne tonen zo’n 280 jongeren tussen 15 en 18 
jaar hun visie op de wereldwijde voedselproblematiek. Een visie die ze meenemen 
in hun toekomstige consumptiegedrag. Tegelijkertijd inspireren de jongeren met 
hun campagne ook andere jongeren en volwassenen om een bijdrage te leveren 
aan een duurzamere wereld. Op naar een toekomst waarin iedereen genoeg te 
eten heeft! HOLY zorgt voor een feestelijke aftrap van de campagne met debat op 
locatie. En de clips worden getoond in een speciale HOLY automaat voor de GROW 
campagne. Een HOLY automaat is een automaat met duurzame snacks met een 
geïntegreerd beeldscherm waarop doorlopend clips getoond worden.

Voor meer informatie: www.clipsforgrow.nl

Eerlijk zullen we alles delen
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‘Clips for GROW’ geeft jongeren de tools in handen om zelf actief deel  
te nemen als campagnevoerder, waarbij de bewustwording van hun eigen rol  
als kritisch burger, consument en persoon centraal staat.

Stichting  
HOLY Animatie
Wibautstraat 150 – 6.08 
1091 GR Amsterdam

Clips for GROW  
komt tot stand in  
samenwerking met 
en met steun van 
Oxfam Novib en is 
opgenomen in de 
wereldwijde  
Oxfam Novib  
GROWcampagne. 
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Jongeren ontwikkelen tijdens  
HOLY workshops:
•	 burgerschapsvorming	en	maatschappelijke	bewustwording
•	 mediawijsheid	en	ICT	vaardigheden
•	 visuele	expressie	en	storytelling
•	 zelfreflectie	en	sociale	vaardigheden
•	 debatvaardigheden	en	meningsvorming
•	 presentatievaardigheden	

OVER HOLY
Sinds 2002 organiseert Stichting HOLY tal van bijzondere educatieve projecten voor 
jongeren	van	12	–	18	jaar	op	het	snijvlak	van	meningsvorming,	ICT	en	creativiteit.	
Daartoe ontwikkelde HOLY innovatieve leermiddelen zoals thematisch online les-
materiaal en de HOLY Animator, een slimme animatietool. Bekende themaprojecten 
van HOLY zijn Clips voor Vrijheid, Clips voor Duurzaamheid, Clips for Grow en Food 
from the Hood. Tijdens deze projecten zijn meer dan 17.000 animatieclips gemaakt 
door	meer	dan	32.000	jongeren.	In	2010	is	HOLY	genomineerd	voor	de	IPON	Award	
in	de	categorie	‘Beste	Innovatief	Product’	voor	het	Voortgezet	Onderwijs.

WORDT PARTNER VAN HOLY!
Sinds 2011 biedt HOLY scholen voordelig de mogelijkheid om structureel gebruik 
te maken van alles wat HOLY te bieden heeft – inclusief een eigen scholensite met 
onbeperkte opslag van clips, een docententraining en vrij gebruik van het online 
lesmateriaal	en	de	HOLY	animatietool.	Kijk	voor	meer	informatie	over	het	Partner-
ship op de website of download de folder.

Meer weten over Clips for Grow en de mogelijkheden voor uw school of  
organisatie? Mail of bel ons: info@holy.nl / 020-716 37 70 of kijk op: www.holy.nl

CLIPS FOR GROW WORKSHOPS OP SCHOOL
doelgroep  bovenbouw HAVO/VWO, bovenbouw tweetalig HAVO/VWO
aantal leerlingen  bij voorkeur twee of meer klassen van ca. 28 leerlingen
vakken  	biologie,	CKV,	ICT,	maatschappijleer,	aardrijkskunde,	tevens	vakover

schijdend tijdens projectweken of als maatschappelijke stage in te zetten.
duur   1 dagdeel informatie en beschouwing / 1 dagdeel animatieworkshop  

en campagnetraining / 1 dagdeel debat en presentatie op locatie
leermiddelen   online HOLY animatieprogramma en Clips for GROW lesmateriaal  

voor docenten en leerlingen
benodigd op school  één computer met internetaansluiting per twee leerlingen
begeleiding workshops twee animatoren of kunstenaars met leservaring
thema  eerlijke wereldwijde voedselverdeling en de kracht van de consument
betaling   dankzij steun van Oxfam Novib kunnen vijf scholen in Nederland dit 

najaar meedoen met ‘Clips for GROW’ voor slechts 1 660,– per klas. 


