
 

 

 

Project ‘Hermitage Amsterdam’ 

Meijburg & Co heeft een intensieve samenwerking met de Hermitage Amsterdam. Via 

sponsoring dragen we namelijk bij aan het unieke programma de Hermitage voor Kinderen. 

Dit programma zorgt ervoor dat jaarlijks 10.000 Amsterdamse basisschoolkinderen oog in 

oog staan met kunst. Ze leren om samen te werken en om met een open blik naar kunst te 

kijken. Waar dit goed voor is? Het helpt hen om hun creatieve vermogen te ontwikkelen. 

Daarnaast stimuleert het hen om oplossingsgericht te denken. 

Het principe van de Hermitage voor Kinderen is gericht op sociale inclusiviteit. Ieder kind 

moet een kans krijgen. Niet alle kinderen in Amsterdam krijgen namelijk automatisch de kans 

om in contact te komen met beeldende kunst, musea of een andere creatieve omgeving. Dit 

probeert de Hermitage Amsterdam, met de hulp van Meijburg & Co en andere bedrijven, te 

veranderen. 

We sponsoren dit MVO-project niet alleen, maar Meijburgers doen zelf ook actief mee. Zo 

nemen we deel aan de volgende projecten. 

 Creatieve workshop voor kinderen 
Deze workshop laat kinderen van Meijburgers proeven van het educatieprogramma 

Hermitage voor Kinderen. Het 

programma wordt in aangepaste 

vorm op de verschillende 

Meijburgkantoren aangeboden. De 

kinderen komen niet alleen in 

aanraking met kunst, maar maken 

ook zelf kunst. Zo maken ze er 

spelenderwijs kennis mee. 

 Senior Day in de Hermitage 

Amsterdam 
In samenwerking met ons 

jongerenplatform Connect 

organiseren we een speciale dag voor ouderen. Deze Senior Day vindt plaats in de 

Hermitage Amsterdam. Op deze dag nemen collega’s een oudere mee op een 

(aangepaste) rondleiding door het museum. Dit kan een familielid zijn, iemand uit de 

buurt of een oudere die zich heeft opgegeven. Het belangrijkste doel is om in contact 

te komen met ouderen en natuurlijk om hun een mooie dag te bezorgen. Dat stimuleert 

uiteindelijk om vaker contact met hen te houden. 

 

 


