
Heeft jouw klasgenoot een eind gemaakt aan een facebookpesterij? Is je hartsvriendin opgekomen 
voor een kind dat werd gediscrimineerd? Doet jouw nichtje elke week boodschappen voor jullie oma? 
Of helpt je buurjongen bij het huishouden omdat zijn moeder ziek is?  Zulke prestaties verdienen een 
lintje. Een jeugdlintje. Ken je iemand die zo’n jeugdlintje verdient? Draag jouw kandidaat dan nu voor.

Natuurlijk. Een lintje hoort bij heldendaden. Zoals goud bij de Olympische Spelen of het redden van een kind.
Maar een heldendaad kan ook klein zijn. Zorgen voor je zieke broertje bijvoorbeeld. Of  de hond uitlaten voor 
je buurvrouw die haar been heeft gebroken. Of elke week op bezoek bij oma en dan wat lekkers meebrengen. 
Dan doe je iets waar iemand anders een voorbeeld aan kan nemen. Daarom verdienen niet alleen grote, maar 
ook kleine heldendaden waardering. Een jeugdlintje dus.    

Hoe het werkt
Iedereen kan iemand uit Vught voordragen voor een jeugdlintje. Jij dus ook!  
Wel is hij/zij niet ouder dan 18 jaar. Waar het om gaat is dat wat hij/zij doet een 
voorbeeld is voor anderen. Bijvoorbeeld door:
	 •	 Het geregeld helpen van ouderen, zieken of mensen met een beperking
	 •	Het organiseren van activiteiten in de wijk of een buurthuis
	 •	Vrijwilligerswerk bij een sportclub of (culturele) vereniging
	 •	Opkomen voor iemand anders bij pesten, zinloos geweld of alcoholgebruik
	 •	Het verrichten van een - grote of kleine - heldendaad. Dag van de rechten van het kind

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Met jouw hulp zetten we hem 
of haar graag in het zonnetje op de Dag van de Rechten van het Kind. 
We maken er dan een mooi feest van.

Aanmelden
Stuur een e-mail en vertel waarom jouw kandidaat een lintje verdient. 
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 

•		Stuur	de	mail	naar	Yolanda	van	den	Berg	(Kabinetszaken):	 
y.van.den.berg@vught.nl.

•		Heb	je	geen	mail?	Bel	dan	met	073	6580	133	voor	een	aanmeldformulier.
•		Wil	je	nog	iets	meer	weten	over	het	jeugdlintje?	 

Kijk op www.vught.nl/onderscheidingen.
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