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Wie was George Maduro en wat is zijn connectie met Madurodam? Je gaat
in deze thuisopdracht aan de slag om je eigen interview en video voor te
bereiden om zo de geschiedenis vast te leggen!
Hoi, ik ben George Maduro, geboren in 1961 in Curaçao, maar op mijn 10e ben ik naar
Nederland verhuisd.
In militaire dienst weert George zich in mei 1940 heldhaftig tegen een aanval van de Duiters bij de Vliet
in Voorburg bij het huidige huize Dorrepaal. Na de capitulatie duikt hij onder en wordt meerdere malen
gevangen genomen.
Na een bombardement heeft George kans om te ontsnappen maar doet dat niet en gebruikt zijn tijd
om andere mensen te helpen. Uiteindelijk wordt hij opgepakt en naar Dachau gebracht waar hij 6
weken voor de bevrijding overlijdt.
Bekijk hier een kort filmpje over George! https://youtu.be/mMUlMo7vnzs

Madurodam | Nederland in het klein
Madurodam is vernoemd naar George Maduro.
De ouders van George verloren hun zoon in de oorlog. Zij wilde graag een monument
ter herinnering aan George. Het startkapitaal voor Madurodam wordt beschikbaar gesteld
door de familie Maduro die hiermee naamgever werd van het park: Madurodam.
Hiermee is Madurodam een attractiepark voor families, oorlogsmonument
ter nagedachtenis aan George én fondsenwerver voor het goede doel.
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Opdracht 1

Bereid je interview voor. Bedenk 6 vragen voor een familielid of buurman of iemand anders die iets kan
vertellen over de oorlog.. Wat weet diegene nog over de oorlog,
wat heeft hij/zij meegemaakt en waar ben jij benieuwd naar?
De opdracht is als volgt:
1. Bedenk in 5 minuten tijd 10 vragen.
2. Neem 5 minuten pauze
3. Bekijk je vragen en vul deze waar mogelijk aan.
4. Lees nu alle vragen door.
Je krijgt 1 minuut om vragen op te schrijven die bij het doornemen van de vragen in je opgekomen zijn.
Pak weer een lege post-it van de tafel
Schrijf zodra de tijd start een vraag op een post-it en plak deze in het midden van de tafel.
Zeg de vraag hardop.
Je gaat nu kijken naar een filmpje van Lukas Zwanenburg. Hij is 16 jaar en wethouder van Madurodam.
Dat betekent dat hij mee mag beslissen over sommige dingen die gebeuren bij Madurodam:
https://youtu.be/f0QEvMQn2tc

Opdracht 2

Lees al je vragen door en kies nu de beste 6 vragen uit.
Dit zijn mijn beste vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opdracht 3

In deze opdracht ga je alvast oefenen met het maken van een video.
Bedenk alvast hoe jij je familielid wilt filmen en interviewen.
Wil jij bijvoorbeeld:
 De gebeurtenissen naspelen en dit filmen
 Iemand zittend interviewen



Ik kies:
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Filmen:
Neem met je telefoon of tablet twee proeffilmpjes op van 20-30 seconden. Zet deze op selfiestand.
 Beantwoord zelf één van je vragen
 Film jezelf terwijl je een tekening maakt bij wat je vertelt.

Opdracht 4

Maak een video van ongeveer vijf minuten. Vraag eerst om toestemming om je familielid te filmen.
Ga wanneer je deze toestemming hebt videobellen met het familielid dat je wilt interviewen. Neem dit
gesprek op zodat je de video erna kunt bewerken. Of misschien kan je wel op afstand van de voordeur je
buurman of buurvrouw interviewen en opnemen met je telefoon.
Op de ipad open je het programma Imovies. Importeer hier de video’s en combineer deze tot één video.
Je kunt de video inkorten en allerlei effecten toevoegen.
Op een Chromebook selecteer je in album de video’s en kiest dan via het “+”-symbool voor Movie (film).
Via het film-symbool kun je vervolgens de video aanpassen.
Sla de video op en deel deze met je familie. Heb je toestemming van
de persoon die je hebt geinterviewd? Dan mag je jouw filmpje ook
delen met: info@futurenl.org
Wij zijn erg nieuwsgierig!
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