
International Youth Conference 2020 

 
Beste ouders en leerlingen, 
 
De Stichting Bevrijding ‘45 organiseert van 2 tot en met 9 mei 2020 de ‘International Youth 
Conference 2020’. Tijdens deze jeugdconferentie komen jongeren uit acht verschillende 
landen samen om te leren, ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over het thema: 
verschillende perspectieven in conflictsituaties. Meer informatie over de conferentie kunt u 
vinden op de website: www.iyc-2020.nl. Wij zijn op zoek naar enthousiaste Apeldoornse 
gezinnen om de buitenlandse deelnemers voor aanvang en na afloop van de conferentie 
voor enkele dagen te verwelkomen. 
 
Gastgezinnen 
Wij zijn op zoek naar gezinnen in of rond Apeldoorn waar de buitenlandse deelnemers een 
paar nachten kunnen logeren. Hierdoor kunnen wij onze buitenlandse deelnemers 
verzekeren van een verblijf van aankomst tot vertrek. Er zullen 24 buitenlandse scholieren 
deelnemen aan de conferentie. De deelnemers komen uit Canada, Litouwen, Duitsland 
Frankrijk, Italië. De deelnemers spreken engels en zijn tussen de 16 en 18 jaar oud. Vanuit 
Nederland zullen er 10 deelnemers meedoen aan de conferentie, zij kunnen uiteraard niet 
alle buitenlandse gasten huisvesten, vandaar de vraag om meer gastgezinnen. 
 
Het programma 
Gedurende de conferentie verblijven de deelnemers intern op een locatie in de omgeving 
van Apeldoorn. Wij zijn op zoek naar gastgezinnen die de scholieren kunnen verwelkomen 
van aankomst tot aan het begin van de conferentie en na afloop. De deelnemers arriveren 
op donderdag 30 april of vrijdag 1 mei in Apeldoorn. Op zaterdag 2 mei begint de 
conferentie. 
 
Op vrijdag 8 mei wordt de conferentie afgesloten met een feestelijke bbq. Uiteraard zijn alle 
gastgezinnen hierbij van harte welkom. Na afloop van de conferentie zullen de deelnemers 
weer met het gastgezin mee naar huis gaan. Op zaterdag 9 mei is het Liberation Festival bij 
het voorterrein van Paleis het Loo. De deelnemers zullen tijdens dit festival op creatieve 
wijze de leeropbrengsten van de conferentie aan u en de rest van Apeldoorn presenteren. 
De deelnemers zullen op zondag 10 mei of maandag 11 mei weer naar hun thuisland 
vertrekken. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Mocht u zin, tijd en ruimte hebben om een (of meer) buitenlandse scholieren te ontvangen 
dan kunt u zich aanmelden via gastgezinnen@iyc-2020.nl . Ook voor vragen kunt een 
mailtje sturen naar dit adres of telefonisch contact opnemen met  
Nora de Wekker: 06-57 09 99 85 of Anders Belling: 0682818420. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nora, Jan Geerten, Anders, Arnoud en Marleen 
Werkgroep International Youth Conference 
Stichting Bevrijding ‘45 
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