Joop van den Ende, cultureel ondernemer
“Ik groeide op als kind in een heel keurig maar armoedig gezin in
Amsterdam-Oost. Via het katholieke verenigingswerk kwam ik in mijn
jeugd in aanraking met het jongerentoneel. De vrouw die dat leidde
leerde ons om echte rollen te spelen en ze nam ons mee naar
professionele toneelvoorstellingen. Door haar kwam ik voor het eerst in
de Stadsschouwburg in Amsterdam, helemaal bovenin op het schellinkje.
Zo kwam ik in aanraking met cultuur en dat vond ik fascinerend. Het heeft
mij gevormd voor het leven en ik gun ieder kind om in contact te komen
met cultuur om zo een beter mens te worden. Vaak kunnen leraren en
andere inspirerende volwassenen kinderen net dat zetje geven om hun
eigen talenten te ontdekken en ze op weg te helpen om die kwaliteiten
verder te ontwikkelen. Ik heb in de vrouw van de toneelvereniging zo’n
gids ontmoet en zij heeft mij geholpen om uit mijn kansarme thuissituatie
te komen. Ik wens alle kinderen zo’n enthousiaste gids toe.

Rinus Knuvers (mede) oprichter van Stichting Pax Christi Kinderhulp
“In 1962 werd in Berlijn de muur opgericht, een beperking van de vrijheid. Het
stadsbestuur van West Berlijn vond dat iedereen de kans moest hebben over
de muur te kijken naar het vrije westen. Ook kinderen, waarvan ouders dat zelf
niet konden. Die werden door Pax Christi Kinderhulp uitgenodigd voor een
vakantie in Nederlandse gastgezinnen. Jaren achtereen in hetzelfde gezin. Een
band voor het leven. Ieder jaar zo'n 2500 kinderen; vrijheidservaring, van
levensbelang. Vanaf 1970 kwamen ook kinderen uit Noord Ierland; dat in
oorlog verkeerde, via Pax Christi Kinderhulp voor een vakantie naar Nederland.
Ook voor deze kinderen een vrijheidservaring, waarmee ze thuis weer verder
konden. Het gaf een grote voldoening zo'n 25 jaar te mogen meewerken aan
die ervaring en het geluk van kinderen”.

