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Madurodam presenteert nieuw goede doelenbeleid 
George Maduro als inspirator Madurodam Kinderfonds 

Den Haag, 8 februari 2017   Heldhaftigheid, moed en empathie vormen de pijlers van het nieuwe 

geefbeleid van Madurodam. Dit heeft Madurodam bekend gemaakt op een feestelijke 

bijeenkomst in aanwezigheid van haar beschermvrouwe Prinses Beatrix en de nazaten van 

naamgever en oorlogsheld George Maduro. Het leven en de karaktereigenschappen van George 

Maduro vormen de inspiratiebron voor het geefbeleid van het Madurodam Kinderfonds, de 

nieuw naam van de goede doelenstichting van Madurodam.  

Madurodam is in 1952 opgericht als ‘oorlogsmonument, fondsenwerver en propagandaplatform’. 

In haar 65-jarig bestaan heeft de goede doelenstichting van Madurodam bijna 33 miljoen euro 

geschonken aan goede doelen ten behoeve van welzijn en ontwikkeling van kinderen. Het 

Madurodam Kinderfonds is de nieuwe naam van de goede doelenstichting en slaat, met een door 

de heldendaden van naamgever George Maduro geïnspireerde missie, een nieuwe weg in. Het 

Kinderfonds heeft de overtuiging dat in ieder kind iets groots schuilt. Het wil bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hen inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de 

samenleving. Het Madurodam Kinderfonds gaat zich vooral richten op projecten die 

zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed en empathie bevorderen bij kinderen. Daarbij gaat het om 

projecten en organisaties die kinderen ook leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om 

voor anderen op te komen. Jaarlijks zal het Kinderfonds tussen 600.000 tot 1 miljoen euro uitkeren.  

            

In de Tweede Wereldoorlog toonde George Maduro moed en zelfvertrouwen. Hij speelde een 

beslissende rol bij de herovering van Villa Dorrepaal in de meidagen van 1940 en bij het zonder 

eigenbelang bevrijden van gevangenen later in de oorlog. Voor zijn getoonde moed en 

heldhaftigheid is hem door Koningin Wilhelmina postuum de militaire Willemsorde toegekend.  
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College van Burgemeester en Wethouders 

De selectie van projecten en organisaties gebeurt door het bestuur van het Kinderfonds in 

samenspraak met het College van Burgemeester en Wethouders van Madurodam. Op deze manier 

leren elk jaar opnieuw tien middelbare scholieren uit de regio Den Haag (die tezamen ieder jaar een 

nieuw College van B&W vormen) welke maatschappelijke vraagstukken er spelen, hoe deze te 

beoordelen en hoe daar een bijdrage voor een oplossing voor te kunnen leveren. Zo worden zij 

actief betrokken bij het geefbeleid. De leden van het College staan qua leeftijd dicht bij de 

doelgroep van het Madurodam Kinderfonds en door uitwisseling van ideeën houdt het bestuur 

voeling met wat er leeft bij deze doelgroep.  

Beste van Nederland 

Madurodam wil de wereld inspireren met het Beste van Nederland en wil het beste uit ieder kind 

halen. In het park presenteert Madurodam de Nederlandse helden en hoogtepunten op een 

aantrekkelijke en begrijpelijke manier. Aanvankelijk gebeurde dat uitsluitend door de bekende 

miniaturen. Sinds de verbouwing van 2012 vertelt het themapark de grote verhalen van Nederland 

middels eigentijdse manieren van beleven door interactieve toepassingen met meer informatie en 

multimedia.  

100 jaar George Maduro 

Het afgelopen jaar heeft Madurodam op verschillende manieren het leven George Maduro 

herdacht en geëerd. Op zijn 100ste geboortedag, 15 juli, werd in het themapark een theater 

geopend dat ‘Het verhaal van George’ vertelt. Kunstenaar Jikke van Loon maakte een beeld van 

‘Kleine George’ dat een plaats kreeg op het plein voor Madurodam. Vandaag, op de sterfdag van 

Maduro, heeft burgemeester Van Aartsen samen met de burgemeester van Madurodam, Iris de 

Ruyter de Wildt, het beeld onthuld van ‘Grote George’. Het monument voor oorlogsheld en 

naamgever George Maduro is nu compleet. Madurodam schenkt het monument aan de stad Den 

Haag.  
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Over Madurodam 

Madurodam is dé plek waar binnen- en buitenlandse bezoekers ontdekken waar ons kleine land 

groot in is. Sinds 1952 geeft Madurodam de grote verhalen van Nederland van generatie op 

generatie door, tegenwoordig ook interactief en door ontdekkend leren. Madurodam schenkt haar 

opbrengsten aan goede doelen voor kinderen, met als focus het ontdekken en ontwikkelen van 

talent van kinderen in de basisschoolleeftijd. Madurodam gelooft dat er in ieder kind iets groots 

schuilt. 
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