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Aanmelden initiatieven Rookvrije Generatie Awards van 
start 

Vanaf vandaag komen bijzondere initiatieven, zoals rookvrije speeltuinen, 

scholen, sportverenigingen en gemeenten, die zijn genomen op weg naar 

een Rookvrije Generatie in aanmerking voor een Rookvrije Generatie 

Award. Niemand minder dan de 11-jarige Derek Buikema gaf hiervoor het 

officiële startsein. In 2018 mocht Derek een eervolle vermelding in 

ontvangst nemen naar aanleiding van zijn enthousiaste inzet voor 

rookvrije schoolpleinen en speeltuinen als kinderburgemeester van 

Aalsmeer. Derek: ‘Sport en roken gaan niet samen en kinderen en roken 

al helemaal niet. Het is mijn doel om alle sportverenigingen en scholen 

rookvrij te maken.’ 

 

Goede ontwikkelingen 

Ook het afgelopen jaar zijn er goede ontwikkelingen geweest op weg naar 

een Rookvrije Generatie. Zo is in 2018 een Nationaal Preventieakkoord 

gesloten met meer dan 70 partijen die in 2040 een Rookvrije Generatie 

willen realiseren. Daarnaast hebben tientallen gemeenten zich ingezet 

voor een Rookvrije Generatie, zoals de regio Gooi en Vechtstreek. ‘We 

zijn benieuwd welke inspirerende acties dit jaar in aanmerking komen 

voor de felbegeerde Rookvrije Generatie Awards en zo een stimulans zijn 

om kinderen rookvrij te laten opgroeien’, aldus Floris Italianer, voorzitter 

van de Alliantie Nederland Rookvrij en juryvoorzitter van de Rookvrije 

Generatie Awards.  

 

 

 



 

Aanmelden 

Vanaf vandaag tot en met 10 februari kan iedereen initiatieven 

aanmelden in de categorieën: recreatie, bedrijven, gemeenten, personen, 

scholen, sportverenigingen en zorg via: 

www.rookvrijegeneratie.nl/awards. Uit alle aanmeldingen worden 

initiatieven geselecteerd waar men vanaf half februari op kan stemmen. 

Deze stemmen tellen voor 50% mee in de einduitslag. De andere 50% 

wordt door de jury toegekend. In april vindt tijdens een feestelijk 

evenement op een bijzondere locatie de finale plaats. 

 

Eerdere winnaars 

Vorig jaar zijn de Awards uitgereikt aan: de Gemeente Amsterdam, 

Taskforce Rookvrije Start, Speelpark Klein Zwitserland, Stedelijk Lyceum 

Kottenpark Enschede, HCM Arnhem, en Derek Buikema kreeg een 

eervolle vermelding voor zijn inzet als kinderburgemeester van Aalsmeer.  

 

Bijlage: video van Kinderburgemeester Aalsmeer Derek Buikema als 

ambassadeur van de Rookvrije Generatie Awards 

 

 

 
 

 

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van 

het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Met een 

groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een 

samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen 

tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het 

goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij 

maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een 

Rookvrije Generatie.  
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.    
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