
Campagne 2 tot 28 oktober : campagne Deel je menu!  
 
Doe je mee? 

                                       
Beste deelnemer, 

Wij Nederlanders eten elke week maar liefst 360 miljoen maaltijden. Dat alleen is al een 
indrukwekkende hoeveelheid, maar het is ook best bijzonder dat we kunnen kiezen wat we 
in onze mond stoppen. Dat moet niet alleen lekker, maar ook gezond en gevarieerd zijn. En 
als onze maaltijd er dan ook nog eens mooi uitziet, delen we hem maar wat graag op social 
media. 

149 miljoen kinderen hebben niets te kiezen of te delen 

Zij zijn chronisch ondervoed, omdat hun ouders niet het geld en de kennis hebben om hen 
goed te voeden. Dat heeft voor hen enorme gevolgen. Chronisch ondervoede kinderen 
lopen een ontwikkelingsachterstand op die vaak onomkeerbaar is. Bovendien worden ze 
sneller ziek (ondervoeding is een belangrijke onderliggende oorzaak van kindersterfte) en 
kunnen ze niet goed meekomen op school.  

Vanaf 2 oktober: Deel je menu 

Wij willen chronisch ondervoede kinderen goede voeding geven en – nog beter – 
ondervoeding helemaal voorkomen. Daarom voeren we actie. Je kunt vanaf 2 oktober online 
en op tv een spotje zien, waarin we Nederlanders onder het motto ‘Deel je menu’ vragen om 
hun ontbijt, lunch of diner te delen met een ondervoed kind als Melandra uit Guatemala. Ze 
kunnen de bedragen die ze aan hun maaltijd kwijt zijn besteden aan bijvoorbeeld high 
energy biscuits, sprinkles (vitamines en mineralen in een zakje), Plumpy’Nut, of voorlichting 
over goede voeding.  

https://www.unicef.nl/deeljemenu


                               

Wij hebben je hulp nodig! 

Zo’n twintig influencers (bijvoorbeeld Manon Proper en Lucy Woesthoff ) doen mee met 
Deel je menu. Ze maken een ontbijt, lunch of diner, plaatsen het op Instagram en vragen hun 
volgers wat hun laatste maaltijd heeft gekost. De hamvraag is natuurlijk of die dat bedrag 
aan UNICEF willen doneren. 

Wij vragen je om tussen 2 en 28 oktober hetzelfde te doen. Dat kan op twee manieren: 
 
1. De makkelijke manier 

Hieronder zie je twee kant-en-klare teksten die je met de filmpjes kunt plaatsen op Facebook 
en/of Instagram. De teksten passen bij beide filmpjes, dus het maakt niet uit welke je kiest. 
De filmpjes zijn aan te vragen via: unicefcommunciatie@unicef.nl. Deze ontvang je dan gelijk 
via wetransfer. Ook staan deze op youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=iZPXSlr8fx4 
https://www.youtube.com/watch?v=7D-jeoxT7sU&feature=youtu.be 

Facebook 

Wij delen graag foto’s van ons eten. Maar 149 miljoen kinderen hebben niets te delen, 
omdat ze chronisch ondervoed zijn. Ik heb mijn menu met hen gedeeld. Doe je mee? 
www.unicef.nl/menu Kinderrecht artikel 24: het recht op goed eten om goed te groeien 

Instagram 

Wij delen graag foto’s van ons eten. Maar 149 miljoen kinderen hebben niets te delen, 
omdat ze chronisch ondervoed zijn. Ik heb mijn menu met hen gedeeld. Doe je mee? 
www.unicef.nl/menu 
Kinderrecht artikel 24: het recht op goed eten om goed te groeien 

Als je Instagram gebruikt: tag ons in je post (@unicefnederland) en gebruik de hashtags 
#deeljemenu en #kinderrechten 

2.De iets minder makkelijke manier 

https://www.instagram.com/manonproper/?hl=nl
https://www.instagram.com/lucywoesthoff/?hl=nl
mailto:unicefcommunciatie@unicef.nl
https://www.youtube.com/watch?v=iZPXSlr8fx4
https://www.youtube.com/watch?v=7D-jeoxT7sU&feature=youtu.be
http://www.unicef.nl/menu
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Maak net als de influencers een gerecht (ontbijt, lunch of diner) en serveer het op een wit of 
neutraal bord. Je kunt maken wat je wilt, maar een gezonde en gevarieerde maaltijd sluit 
mooi aan op het thema. Iets met avocado is helemaal goed, aangezien die uit (onder meer) 
ons campagneland Guatemala komt. 

Deel je gerecht op Instagram en/of op Facebook en vraag aan je volgers wat hun laatste 
maaltijd heeft gekost en of ze het bedrag willen doneren aan UNICEF via 
www.unicef.nl/menu 

Als je Instagram gebruikt: tag ons in je post (@unicefnederland) en gebruik de hashtags 
#deeljemenu en kinderrechten 

Bedankt voor het meedoen! 

 

Wil je meer weten over deze campagne? Kijk op www.unicef.nl/deeljemenu  
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