Waardenburg, 2 november 2015

Kinderen Wilhelmina Kinderziekenhuis
oog-in-oog met mammoetbot
Op initiatief van Natuurhistorisch Museum ‘de Oersprong’ uit Waardenburg geven de
museummedewerkers op 18 november een spetterende presentatie in het WKZ.
Tijdens een ‘Reis door de Tijd’ worden de kinderen in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht meegenomen naar het ontstaan van het
universum en de ontwikkeling van het leven op aarde. Bij dit speciale evenement is
ook acteur Arjan Dolman aanwezig als hooggeleerde professor. Zijn rol is vooral om
samen met de kinderen vragen te stellen over de presentatie, bijvoorbeeld: “Hoe
weten we eigenlijk dat het universum zo’n 14.6 miljard jaar oud is?”. Op die manier
bevorderen we de interactie tussen kinderen en museummedewerkers.

Museum komt naar het ziekenhuis

‘’De kinderen in het WKZ kunnen niet zelf naar De Oersprong komen, dus komt het museum naar
het ziekenhuis’’, zegt conservator Harrie de Koning. ‘’Zij hebben veel behoefte aan afleiding en wij
hebben talloze objecten uit de eigen collectie om hen die - ook nog leerzame - afleiding te
bezorgen. Zo nemen we een gigantisch botstuk van een mammoet mee en een opgezette krokodil,
afkomstig uit Egypte. Reeds eerder gaven we in de regio een twintigtal presentaties voor kinderen
van de bovenbouw van basisscholen. De beleving is iedere keer weer geweldig. De kinderen mogen
de museumobjecten vasthouden en er is bijvoorbeeld ook een heuse opgraving van fossielen te
zien.’’
Museum als onderdeel van de samenleving

Het WKZ organiseert wekelijks veel activiteiten voor de kinderen, maar iets als dit was er nog niet.
‘’Na een eerste bespreking was men bij het WKZ gelijk enthousiast’’, zegt Hans Piek, voorzitter van
DHF (de stichting waarvan het museum deel uitmaakt). ‘’Als de kinderen een leuke en leerzame dag
hebben, dan kan het voor ons niet meer stuk! Wij willen als museum graag onderdeel zijn van de
samenleving. Wij vinden we het belangrijk om onze passie voor het behoud van natuurhistorisch
erfgoed met de museumbezoekers, maar ook op andere wijze te delen. Voor ons is het een
voorrecht om deze dag te mogen delen met de kinderen van het WKZ. Kwetsbare kinderen die - net
als anderen - graag iets bijzonders willen meemaken!’’
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de PR-coördinator van het museum:
Henri de Koning: 06-371 95 829 E: henri@museumdeoersprong.nl website: www.museumdeoersprong.nl

