
 

 

Boodschap samen voor elkaar in lied en videoclip 

Videoclip Kans&Kracht gelanceerd 
 

De videoclip Kans&Kracht is vanavond gelanceerd bij de uitreiking van de 

vrijwilligersprijzen 2013.  De videoclip is gemaakt bij het lied Kans&Kracht, 

dat geschreven is als gedicht door stadsdichter Nuel Gieles. Het lied en de 

videoclip dragen de boodschap uit van ‘Samen voor elkaar’. 

 

Kans&Kracht 

Kans en Kracht is een vrolijk lied over een uitgestoken hand, een schouder om op 

uit te huilen, een vriendelijk woord.  Het nummer is geschreven voor de campagne 

‘samen voor elkaar’.  De campagne is er om Haarlemmers te inspireren om  te 

geven, te nemen en te vragen.  In de clip spelen Haarlemse helden de hoofdrol die 

er samen zijn voor elkaar. Over een aantal helden is meer te vinden op 

www.samenvoorelkaar.nl. 

 

In Haarlem maken we mét elkaar de stad; als inwoners, opvoeders, kinderen en 

jongeren, ouderen, ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en als 

gemeente. We zijn er samen voor elkaar (www.samenvoorelkaar.nl). 

 

Link naar videoclip Kans&Kracht  

 

Haarlemse Helden 

De vrijwilligersprijzen 2013 stonden geheel in het teken van ‘Samen voor elkaar’, 

en werden onder de noemer Haarlems Helden uitgereikt door wethouder Jack van 

der Hoek in de Gravenzaal. Het was een feestelijke bijeenkomst waar bijna 200 

vrijwilligers bij aanwezig waren. 

De vrijwilligersgroepsprijs ging naar Stichting Hospice Haarlem. De vrijwilligers 

van deze stichting begeleiden mensen in hun laatste levensfase.  

De jongerenprijs Haarlem Hero ging naar Fay van der Zouw, voor haar inzet bij 

Stichting Zonneruiters, manege Bosch en Vaart. Zij doet vier tot vijf keer in de 

week vrijwilligerswerk op deze manege. 

De eretitel BUUV van het jaar ging naar Riena Korthuis, zij werd geloot uit  de 

BUUV’en van de maand door wethouder Jack van der Hoek. 

 

Optredens 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst traden De Wereld Kindertheater en Opie op. 
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