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Natuurlijk wilt U allemaal weten 

wie er gewonnen heeft. Voor wie 

het nieuws nog niet gehoord of 

gezien heeft…geduld a.u.b. want 

ik hou het graag spannend. 

Ik ga U dus éérst vertellen over die 

waanzinnig Jazz band “Different 

Colours” die tijdens de 

binnenkomst stond te spelen. 

Daarna ga ik U berichten over alle 

vrijwilligers die zich weer een 

avond uit de naad gewerkt hebben 

om alles in goede banen te leiden en pas dáárna ga ik U kort vertellen wie er gewonnen heeft. 

 

Bas Muijs was de presentator van deze avond. Na een film betreffende de genomineerden 

volgde er een discussie onder leiding van wethouder Rabin Baldewsing. En dan een toppunt 

van de avond: “De Wereld Band”. Al met al gewoon op zijn Haags “een wereld band” want 

ze waren goed. Ze waren “werelds”. Muziek en humor doen het altijd goed samen maar dit 

was echt een perfect optreden. Dat smaakt naar méér. 

 



De kunstenaar die het beeldje, de prijs, ontworpen heeft vertelde even hoe hij het beeld 

ontworpen had. Het beeld is een man/vrouw die met beide voeten in een stad staat. Armen 

wijd gespreid met op beide armen mensen. Mensen uit verschillende culturen. De kunstenaar 

benadrukte nog even de invloed van de Heer Baldewsingh in het ontwerp. 

Toen dan eindelijk de heer Rutte (VVD) het podium betrad wist iedereen dat dit eindelijk het 

uur U was. 

De drie genomineerden 

beklommen het podium en stonden 

zenuwachtig te wachten op de 

uitslag. 

En die was verrassend maar niet 

verbazingwekkend 

 

Op nummer drie: Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal 
 

Op nummer twee: Mute Sounds 
 

EN OP NUMMER ÉÉN: 
 
JONGEREN 4 YOU(TH) 
 
Zij kregen een cheque van 25.000 euro. 

De nummers twee en drie kregen een cheque van 2.500 euro. Ook mooi mee genomen 

natuurlijk. 

Laten we hopen dat Jongeren 4 You(th) mooie dingen gaat doen met die “bak” geld. In ieder 

geval heel hartelijk gefeliciteerd. 

 

23-09-08  Kimm en Joke 

 

 

 

 


