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5. Communicatie & multimedia campagnes  

Met communicatie/media kun je veel gebieden bereiken waar je als persoon nooit kunt terecht kan 
komen. Hierdoor hadden wij samen bedacht om eerst beginnen in onze eigen provincie te beginnen.  

Op 13 oktober 2019 begon de stichting barak linde met het verhaal dat de barak in zijn glorie werd 
behouden en verplaatst werd.  

31 januari 2020 zijn wij voor het in aanraking geweest met de provinciale media: RTV Drenthe. Hier 
heeft Robin Winters een interview gegeven voor de camera en uitgelegd wat wij willen bereiken en 
doen. Hier kregen wij veel positieve reacties op.  

Hierna was het stil, door de corona liep ons hele plan vertraging op. Maar desondanks bleven wij 
positief en na lang wachten zijn wij op 25 juni gestart met een video boodschap die wij konden 
versturen naar allerlei media verspreidt over heel Nederland. 

We hebben een hele poos niks gehoord van de Nederlandse media, uiteindelijk heeft Robin Winters 
op 27 augustus een interview gehad met Max magazine en dat stuk wordt midden september 
gepubliceerd dus we hebben in die zin zeker de Nederlandse media bereikt en daar zijn we erg trots 
op! 

Op 2 juli was het zover, de barak ging van zijn huidige locatie naar zijn nieuwe locatie bij de Wemme 
in Zuidwolde. 

Het barak is afgebroken in delen en is op de locatie neergelegd en wacht daar tot de fundering klaar 
is. 

 
Tijd lijn met kranten artikelen en video’s 
 
13 oktober 2019 

https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/28478/barak-linde-krijgt-een-nieuwe-locatie/ 
31 januari 2020  

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/156788/MBO-studenten-toveren-Barak-Linde-om-tot-
expositieruimte 

25 juni 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=bmSNcgwd_RA&t=19s 

2 juli 2020 
https://woldercourant.nl/artikel/1112715/barak-linde-wacht-nu-op-parkeerplaats-van-de-
wemme-op-herbouw.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

midden september 2020  
Interview met Max Magazine wordt nog gepubliceerd. Stay tuned! 

23 september 2020 
 Eerste schep in de grond, media: dagblad van het noorden en RTV Drenthe 
 
Onze missie;  

 “ Het combineren van verleden, heden en toekomst in een compleet    
    circulair en maatschappelijk plan” 
 


