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NOODHULP

Jemen
Het geweld in de havenstad Hodeidah heeft
voor een grote geldcrisis in Jemen gezorgd.
Voedsel, brandstof en water zijn onbetaalbaar
geworden waardoor veel kinderen dit niet
meer hebben. UNICEF helpt met brandstof
voor waterpompen: zo krijgen miljoenen
kinderen schoon drinkwater.

Noodhulp voor Sulawesi

+

Begin oktober werd het Indonesische
eiland zwaar geraakt door een
aardbeving en tsunami waarbij
bijna 2000 mensen om het leven
kwamen. UNICEF zorgde voor
een veilige plek waar kinderen
professionele hulp kregen bij
het verwerken hiervan.

Trauma’s verwerken via sport
Afgelopen jaar zijn UNICEF en de KNVB voor de kinderen
en jongeren op Sint Maarten een sportprogramma
gestart. Met sport kunnen ze de nare ervaringen van
orkaan Irma in 2017 verwerken. Ze leren goed om te
gaan met emoties en om respectvol naar elkaar te zijn.

KINDEREN
IN NEDERLAND
#Alseenbaas
Tijdens World Children’s Day op 20 november waren het
de kinderen die een keer de baas waren. Verschillende
organisaties als GTST, Eredivisieclubs, Zapplive en NOS
deden mee, en ook wij mochten een nieuwe directeur
verwelkomen!

Te gek jongerenpanel in 2018
Dit jaar waren het de negen jongeren
Cody, Luc, Shundell, Lama,
Kimberly, Gina, Lieke, Bente
en Ahmed die lid waren van
het UNICEF Jongerenpanel.
Zij mochten een heel jaar
meepraten over het werk bij
UNICEF en leerden tegelijkertijd een hoop over UNICEF en
kinderrechten. Meer weten
over het jongerenpanel?
Lees het hier!

Koningin van de Jeugd:
betrek ons jongeren!
Op de achtste Kleine
Prinsjesdag was het de
14-jarige Chris Heidstra die
als Koningin van de Jeugd
een troonrede mocht houden
voor de Kamerleden in de
Ridderzaal. Haar boodschap:
betrek ons jongeren bij de
oplossingen voor de
klimaatproblemen!

Ook filmfestival op de Cariben
Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival had dit jaar een
eerste Caribische editie, en met succes! De Strea
Briante School op Bonaire is niet alleen winnaar van de
Caribische editie, maar ontving ook de publieksprijs in
de Nederlandse finale. Prinses Beatrix kwam bij
hen op bezoek.

Hartslag: liefde voor Syrië
In het lied ‘Hartslag’ zingen Syrische
kinderen over de hoop voor hun land
ondanks de oorlog die er is. Het lied zorgde
voor kippenvel en is daarom door kinderen
vertaald met als doel om Syrische en
Nederlandse kinderen dichterbij elkaar te
brengen. Beluister de video hier!

KINDEREN
OP DE VLUCHT
Een kind is een kind
In 2018 deed UNICEF een dringende oproep aan de
staatssecretaris Harbers om de vluchtelingen- en
migrantenkinderen te beschermen bij de
onderhandelingen over de nieuwe Europese
opvangplannen. Want een kind op de vlucht naar
Europa is ook een kind.

Rohingya
In de overvolle
vluchtelingenkampen in
Bangladesh met 700.000
Rohingya-vluchtelingen is de
besmettelijke en dodelijke ziekte
Drifterie uitgebroken. Een ziekte die
voor het laatst groot was in de
Tweede Wereldoorlog. UNICEF doet
er alles aan om kinderen te vaccineren!

AMBASSADEURS/
PARTNERSCHAPPEN
Guus Meeuwis

Minderen voor Kinderen
Voor het eerst organiseerden we
samen met de LINDA.Foundation
van 1 t/m 7 november de actie
Minderen voor Kinderen. We
vroegen mensen een week lang
te besparen op kleine extraatjes,
zoals een keer het meenemen
van boterhammen van thuis
in plaats van ze te kopen
op school!

UNICEF zat al een tijd in het hart van Guus Meeuwis,
maar dit jaar werd hij officieel onze ambassadeur.
Guus ging mee naar Zuid-Afrika om te ervaren hoe
het in dit land met de kinderen gaat en wat UNICEF
voor hen doet. Guus Meeuwis is trots op UNICEF,
en dat geldt ook andersom!
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