
 
 

Leer hoe virussen en bacteriën tegelijk je vriend én je vijand zijn. En 
haal samen met je vriendin, broer, opa of buurvrouw de highscore 
door ziekmakers te slim af te zijn in een razend spannend spel. De 
interactieve installatie ‘Klein Venijn?’ reist langs wijken en dorpen in 
alle hoeken van de drie noordelijke provincies.  

 

Meer gezonde jaren  
Aletta Jacobs School of Public Health (een samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen, 
de Hanzehogeschool Groningen, het UMCG en vele partners in de drie Noordelijke 
provincies) zet zich in om betekenisvolle, gelijkwaardige interactie te organiseren tussen 
wetenschappers en andere inwoners van Noord-Nederland over publieke gezondheid. We 
informeren, verrassen, verbazen, zetten aan tot nadenken en liefst ook tot actie. Zo willen 
we de impact van wetenschap over publieke gezondheid vergroten en bijdragen aan meer 
gezonde jaren voor alle noorderlingen. 
Een van de manieren waarop we die interactie organiseren, is de interactieve installatie 
‘Klein Venijn?’.  
 



Interactieve installatie ‘Klein venijn?’  
De interactieve installatie ‘Klein Venijn?’ is er voor alle Noord-Nederlanders. Er is een 
introductiepaneel met toegankelijke uitleg over virussen en bacteriën. Daarnaast is er een 
video over wat jij kunt doen om te zorgen dat jijzelf én de mensen om je heen gezond 
blijven. En er is een razend spannend spel, waarin je samen met een partner de goede 
bacteriën en virussen te pakken moet zien te krijgen, terwijl je de ziekmakers ontwijkt. Wie 
het langst kan blijven staan, heeft de highscore!  

Een interactieve installatie over virussen en bacteriën? Die is natuurlijk 
corona-proof! 

Installatie on tour 
Om zoveel mogelijk noorderlingen te bereiken gaat de installatie op tour door Noord-
Nederland. We zijn op zoek naar verschillende geschikte locaties in Friesland, Drenthe en 
Groningen. Mogelijk bij u?  
 
We hebben, behalve een flink vloeroppervlak, niet veel nodig: 

● Een overdekte, af te sluiten plek  / beveiliging 

● Een vloeroppervlak van 6,5 tot 4,5 meter 

● Een hoogte van 2,70 meter is voldoende 

● Een stopcontact 

● Een enthousiaste contactpersoon 

● Bezoekers 

Wij zorgen voor: 

● Vervoer en gebruiksklaar maken van de interactieve installatie 

● Afbreken van de installatie 

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:  
Jolijn Visser, E: aletta.installaties@rug.nl, M: 06-12711156 

De Aletta Jacobs School of Public Health ontwikkelde ook een interactieve installatie over 
voeding. Klik hier voor meer informatie over de installatie ‘Schep Maar Op!’.  
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