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‘UNICEF zorgt ervoor dat kinderen
wereldwijd een goede kindertijd kunnen
hebben. Sinds 1946 is dat ons hoofddoel.’
Wat goed dat jij meer wilt weten over UNICEF en over wat we doen! En wat fijn dat je
dit als onderwerp hebt gekozen voor je PWS.
Waar staat UNICEF voor en sinds wanneer
bestaat UNICEF?

al snel dat kinderen buiten Europa ook hulp nodig

UNICEF betekent ‘United Nations International

1953 dat UNICEF toch moest blijven bestaan, zodat er

Children’s Emergency Fund’: het Internationale

wereldwijd hulp geboden kon worden aan kinderen in

Noodfonds voor kinderen van de Verenigde Naties. De

nood. Vandaar dat we van een tijdelijk fonds veranderd

Verenigde Naties richtten UNICEF op in 1946, bedoeld

zijn in een organisatie die altijd en overal werkt om

als noodfonds voor kinderen die het slachtoffer waren

op te komen voor de rechten van alle kinderen. De

van de Tweede Wereldoorlog. Maar hoewel UNICEF

naam veranderde toen in ‘United Nations International

werd opgericht om kinderen in Europa te helpen, bleek

Children’s Fund.’

hadden. Daarom besloten de Verenigde Naties in

VN-kinderrechtenorganisatie
UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie. We hebben een unieke opdracht vanuit de
Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Een flinke uitdaging,
waar op verschillende niveaus dagelijks aan wordt gewerkt.
•

UNICEF Nederland

•

In alle landen

UNICEF Nederland is een van de zogenoemde 36

Onze aanpak is grootschalig: we werken in bijna

Nationale Comités, die in de rijke landen UNICEF

alle landen. Omdat we veel samenwerken, en ook

Internationaal vertegenwoordigen. We werven fondsen

samenwerken met de overheid, zijn we in staat om

voor hulpprogramma’s die in 155 ontwikkelingslanden

miljoenen kinderen te bereiken. We helpen kinderen

worden uitgevoerd en geven voorlichting over het werk

wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte,

van UNICEF en over kinderrechten. Bovendien houdt

geweld en discriminatie. We werken aan blijvende

ons comité in de gaten of de Nederlandse regering zich

verbeteringen in alle landen. Soms onder hele heftige

houdt aan het Verenigde Naties-Kinderrechtenverdrag,

omstandigheden zoals in oorlogen of bij natuurrampen.

in zowel haar binnenland- als buitenlandbeleid.

We vragen ons niet af of we er moeten werken maar

UNICEF komt ook op voor de rechten van kinderen in
Nederland zelf. We vragen aandacht voor kinderhandel

hoe we er kunnen blijven werken. Want ieder kind heeft
recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

en de situatie van asielzoekerskinderen. We geven les
over kinderrechten op scholen. Daarnaast houden we in
de gaten of de Nederlandse regering zich houdt aan het
VN-Kinderrechtenverdrag.
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Verdrag voor de Rechten van het Kind
Alle rechten van kinderen staan in het Internationale Verdrag voor de Rechten van
het Kind (VN-Kinderrechtenverdrag). Dit verdrag is in 1989 door de Verenigde Naties
aangenomen. Bijna alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben het verdrag
geratificeerd en daarmee beloofd zich aan de afspraken in dit verdrag te houden.
UNICEF helpt regeringen om deze afspraken na te komen, bijvoorbeeld door advies te
geven over wetten die de belangen van kinderen beschermen.
Voor meer info, kijk naar ons filmpje op youtube. In 1 minuut zie je dan ons doel:
https://www.youtube.com/watch?time_cotntinue=18&v=Sb_JrD0K6fQ

Kinderrechten

•

Naar schatting zijn wereldwijd 1 op de 3 meisjes

Kinderrechten, zijn die dan anders dan de rechten

van onder de 18 getrouwd. Kindhuwelijken

van volwassenen? Ja, ze verschillen wel degelijk van

zijn schadelijk voor de geestelijke en fysieke

elkaar. Wel hebben alle kinderen in de wereld dezelfde

ontwikkeling. UNICEF wil kindhuwelijken

rechten. Het VN-Kinderrechtenverdrag telt in totaal

uitbannen. Dat doen we door oplossingen te

54 artikelen. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op

bieden, te zorgen dat jonge meisjes naar school

onderwijs en goede gezondheidszorg. Maar ze hebben

kunnen blijven gaan, en te proberen de wetgeving

ook het recht op privacy. Dat betekent dus óók dat niet

in landen waar kindhuwelijken nog zijn toegestaan,

zomaar iemand anders je WhatsApp berichten mag

aan te passen.

lezen.

•

Armoede wordt bestreden. In veel landen waar

Meer weten over welke rechten jij nu eigenlijk

mensen leven in extreme armoede, werkt UNICEF

hebt? Zie: https://www.unicef.nl/files/unicef-

met social protection programma´s. De meest arme

kinderrechtenverdrag-voorkinderenenjongeren.pdf

gezinnen krijgen dan bijvoorbeeld een maandelijkse

En een leuk filmpje over kinderrechten: https://www.

financiële ondersteuning waarmee ze bijvoorbeeld

unicef.nl/in-de-klas

een extra maaltijd kunnen kopen.

Standpunten

Ook zet UNICEF zich in voor het voorkomen van

UNICEF komt dus op voor de rechten van ieder kind.

weeshuistoerisme. Er zijn veel kindertehuizen in arme

Om die rechten te bewaken, hebben we een aantal

landen, zoals bijvoorbeeld Cambodja. In dit land wonen

duidelijke standpunten.

er bijvoorbeeld meer dan 16.500 kinderen in tehuizen

•

UNICEF vindt vaccinaties erg belangrijk. Toch kreeg

verspreid over het land. Een groot deel van deze

in 2015 nog 1 op de 5 kinderen geen toegang tot

instellingen is niet officieel geregistreerd, en daardoor

basisvaccinaties. UNICEF vindt vaccineren een vrije

worden deze tehuizen niet geïnspecteerd. Vaak staan

keuze van de ouders, maar vindt het wel belangrijk

de gebouwen in toeristische gebieden, waar westerse

dat er goede voorlichting beschikbaar is. Ook

organisaties ze als winstgevend businessmodel

lobbyen we om de prijs van vaccins laag te houden.

exploiteren.

•

Borstvoeding is de beste voeding voor baby’s.
Soms is moedermelk levensreddend, bijvoorbeeld in

De aantrekkingskracht van buitenlandse giftgevers

landen waar geen schoon drinkwater voorhanden is.

is een belangrijke oorzaak van de toename van het
aantal kinderhuizen. Toeristen bezoeken ze tijdens
PWS - UNICEF Algemeen
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hun vakantie of doen er vrijwilligerswerk. Hoewel

Helaas reizen veel mensen nog steeds af naar Afrika,

deze activiteiten goed bedoeld zijn, kunnen ze wel

Azië of Zuid-Amerika om als vrijwilliger te helpen

degelijk schadelijk zijn voor de betrokken kinderen.

in weeshuizen. Ze zijn zich dan niet bewust van

Door kinderen in tehuizen te plaatsen verbreek je hun

het feit dat veel kinderen helemaal geen wees zijn.

familiebanden en maak je hen kwetsbaar voor misbruik

UNICEF hoopt dat er meer bewustzijn komt over

en uitbuiting.

weeshuistoerisme en dat het stopt .

UNICEF vindt dat kinderen het recht hebben om op te

Hetzelfde geldt voor interlandelijke adoptie. Helaas

groeien bij hun eigen familie. Daarom zorgen we ervoor

staat hierbij ook niet altijd het belang van het kind

dat ook kinderen uit arme gezinnen naar school kunnen

voorop, terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Rondom

gaan. We willen niet dat ouders hun kinderen moeten

deze processen vindt er nog altijd kinderhandel

afstaan vanwege armoede. Ouders die te weinig

plaats of illegale adoptie. Ook gebeurt adoptie

middelen hebben om voor hun kinderen te zorgen

vaak niet rechtmatig. We investeren graag in

krijgen een vorm van kinderbijslag.

kinderbeschermingssystemen in de landen van

Alleen voor kinderen die geen familieleden meer

herkomst, zodat kwetsbare gezinnen bij elkaar kunnen

hebben, of kinderen die om bepaalde redenen niet

blijven. Volledige standpunten vind je op de website:

meer thuis kunnen wonen, wordt alternatieve opvang

https://www.unicef.nl/bescherming/adoptie.

gezocht. Deze opvang is bij voorkeur in de buurt van
waar het kind woont en kleinschalig, bijvoorbeeld
pleegzorg.
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Iets dieper...
Als we iets dieper ingaan op de rechten die kinderen hebben en hoe zich dat vertaalt
naar de praktijk, zijn we vooral werkzaam op deze gebieden:
Bescherming, Onderwijs, Noodhulp, Voeding, Water, sanitatie en hygiëne en
Gezondheidszorg. We leggen we het graag even uit.
Bescherming

Wat doet UNICEF daaraan? UNICEF ziet erop

Opgroeien in extreme armoede, op straat, als

toe dat landen voldoende wetten en regels

kindarbeider of te midden van oorlogsgeweld: voor

hebben om kinderen te beschermen Een

miljoenen kinderen is dit dagelijkse realiteit. Ons doel

geboorteregistratiesysteem is hier dus een voorbeeld

is om een veilige omgeving te creëren voor kinderen.

van. Ook pakken we samen met bedrijven kinderarbeid

En hen te beschermen tegen mishandeling, uitbuiting

aan. We werken hiervoor samen met overheden,

en geweld. We vinden het belangrijk dat kinderen

bedrijven en maatschappelijke organisaties. We zorgen

geregistreerd worden bij geboorte. Niet-geregistreerde

ervoor dat meisjes naar school gaan en vinden het

kinderen bestaan officieel niet en kunnen daardoor niet

belangrijk dat kindhuwelijken voorkomen worden.

worden beschermd. Dit is hard nodig als je bedenkt dat:

En we zorgen ervoor dat de armste kinderen beter
beschermd worden door hen bijvoorbeeld elke maand

• 120 miljoen meisjes wereldwijd weleens
gedwongen zijn om een seksuele handeling te

een geldbedrag te geven zodat hun ouders een extra
maaltijd of schoolkleren kunnen kopen.

verrichten
• Er 168 miljoen kinderarbeiders zijn

Onderwijs

• 1 op de 2 kinderen in ontwikkelingslanden niet

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van

geregistreerd is

een kind én van een samenleving. Een kind dat goed
onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.
Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs.
Overal en altijd. Steeds meer kinderen gaan naar
school. Alleen we zijn er nog niet.
• Nog steeds kunnen 250 miljoen kinderen niet lezen
en schrijven
• 121 miljoen kinderen volgen geen
basisschoolonderwijs
Wat doet UNICEF? We zorgen ervoor dat kinderen naar
school kunnen. Hierbij krijgen de meest kwetsbare
kinderen (meisjes, kinderen die moeten werken,
kinderen in conflictgebieden) extra aandacht. Ook
werken we samen met overheden, bedrijven en lokale
organisaties om vooral de kwaliteit van onderwijs te
verbeteren.
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Noodhulp

miljoen mensen die geen toegang hebben tot schoon

In noodsituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. Zij

water. Het aantal mensen dat gebruik kan maken van

hebben direct recht op hulp en hulp is heel hard nodig.

een toilet is sinds 1990 flink toegenomen. Toch doen

Omdat UNICEF overal ter wereld is, kunnen we ook

946 miljoen mensen hun behoefte nog in de openlucht.

direct ter plekke noodhulp bieden. We zijn 24 uur per

En je raadt het al: hierdoor breken er ziektes uit en

dag op rampen voorbereid. We richten ons vooral op

overlijden er elke dag ruim 800 kinderen aan ziektes

voeding, water, zorg en onderwijs. In noodsituaties

als diarree en cholera. Met goede hygiëne kan dit

beschermen we kinderen tegen geweld, uitbuiting en

voorkomen worden.

misbruik.
UNICEF zorgt voor toiletten en geeft voorlichting over
Noodhulp-cijfers zijn heel concreet. Zo hebben we in

hygiëne. Met zoiets simpels als met water en zeep je

2016:

handen wassen voor het eten en na het toilet voorkom

• 4,8 miljoen kinderen in Jemen ingeënt tegen polio

je ziektes. En in noodsituaties is het voorzien in schoon

• 1,2 miljoen Syrische kinderen toegang tot onderwijs

water natuurlijk één van onze prioriteiten.

verschaft en
• 4000 kindsoldaten bevrijd in de Centraal Afrikaanse
Republiek

Gezondheidszorg
Gezond opgroeien, dat gunnen we alle kinderen. Maar
helaas heeft niet elk kind overal toegang tot goede

Voeding

gezondheidszorg. We werken wereldwijd samen met

Leren, spelen en gezond opgroeien kan alleen als je

overheden om kinderen te vaccineren en de toegang

genoeg te eten hebt. Daarom bestrijden we wereldwijd

tot gezondheidszorg te verbeteren.

de gevolgen van ondervoeding. De cijfers op dit gebied

We hebben er alles aan gedaan om de

zijn nog altijd schrikbarend. In 2016 waren er:

Millenniumdoelen in 2015 te halen, maar helaas is

Wereldwijd 156 miljoen kinderen onder de 5 jaar

dat in veel gevallen niet gelukt, bijvoorbeeld op het

chronisch ondervoed

gebied van toegang tot sanitaire voorzieningen. De

50 miljoen kinderen bedreigd door acute ondervoeding

nieuwe Werelddoelen bieden een nieuwe kans om op
mondiaal en lokaal niveau ervoor te zorgen dat kinderen

UNICEF helpt kinderen die acuut ondervoed zijn aan

gezond kunnen opgroeien. Deze nieuwe doelen gelden

therapeutische melk en speciale voedzame voeding,

niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar voor alle

een soort pindapasta. Na een behandeling van

landen. Dat betekent dat Nederland zich ook moet

ongeveer zes weken met deze voeding zijn kinderen

inzetten voor doelen zoals het uitbannen van armoede

vaak weer beter. Ook pakken we ondervoeding

en het stoppen van geweld tegen kinderen. Ze gaan

structureel aan, zoals bijvoorbeeld met voorlichting.

over een betere wereld voor kinderen, over vrede
en mensenrechten, maar ook over het behoud van

Water, sanitatie en hygiëne

ecosystemen. Het uiteindelijke doel is dat we straks

Elke dag overlijden meer dan 800 kinderen onder

leven in een wereld waarin kinderen gezond kunnen

de 5 jaar aan oorzaken die te maken hebben met

opgroeien en worden beschermd tegen mishandeling,

vervuild water, het ontbreken van toiletten en slechte

uitbuiting en geweld. Toegang tot onderwijs en

hygiënische omstandigheden . Wij doen hier wat aan,

gelijkheid tussen jongens en meisjes vormen ook een

in bijna alle landen en onder alle omstandigheden. Wij

belangrijke pijler in de werelddoelen en sluiten daarmee

vinden het in Nederland heel normaal om de kraan

ook goed aan op het werk van UNICEF.

open te zetten. Maar nog steeds zijn er wereldwijd 663
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Voorbeelden van projecten
Ieder kind heeft dus recht op bescherming, onderwijs, gezondheidszorg, hulp in tijden van
nood, eten, water en een goede hygiëne. Ok dat klinkt allemaal goed. Maar wat houdt dat nou
in de praktijk in?
UNICEF werkt op bovenstaande speerpunten

UNICEF, de KNVB en organisatie Aqua for All.

wereldwijd samen met veel organisaties en op diverse

Het doel van het programma is om kinderen op een

projecten. Het is teveel om op te noemen, maar hierbij

speelse manier voorlichting te geven over het belang

een aantal lopende projecten :

van schoon water en hygiëne. Daarnaast worden sporten spelactiviteiten, waaronder voetbal, gebruikt om

School in a box

de sociale vaardigheden van kinderen te versterken.

Door het conflict in het noorden van Mali kunnen veel

Bovendien stimuleert het sporten kinderen om

kinderen niet naar school. Dit komt omdat er geen

naar school te komen. Tot slot zorgen UNICEF en

school in de buurt is of de weg ernaartoe te gevaarlijk

Aqua for All op de scholen voor water- en sanitaire

is. In conflictgebieden worden scholen ook bezet door

voorzieningen.

gewapende groepen of binnenlandse vluchtelingen.
Ook is het onderwijs vaak ver onder de maat. Het doel

In 2017 is de tweede fase van het project ingegaan.

van UNICEF is om zoveel mogelijk kinderen naar school

Het programma wordt uitgevoerd op 140 scholen.

te laten gaan. Hierbij ligt de nadruk op inclusiviteit:

Alle leerlingen op deze scholen krijgen toegang tot

jongens én meisjes uit verschillende etnische groepen

drinkwater, toiletten en voorlichting over hygiëne.

en delen van het land moeten gelijke toegang hebben
tot onderwijs.In conflictgebieden werkt UNICEF met
een School in a Box. In deze ‘box’ zitten schoolspullen
en materialen voor een leraar en 40 studenten. Zo kan
ook op plaatsen waar geen school meer staat, toch
onderwijs worden gegeven.

Football for water
Scholen in Kenia en Gambia kampen met een ernstig
watertekort. Op de helft van deze scholen hebben
leraren en leerlingen zelfs helemaal geen toegang tot
schoon drinkwater. Daarnaast heeft een derde van de
scholen geen toiletten.
Het gebrek aan schoon water en toiletten leidt ertoe
dat veel kinderen lessen missen. Meisjes stoppen
met school omdat er geen (gescheiden) toiletten zijn.
Ook het risico op ziektes is groot. UNICEF en partners
willen investeren in de toekomst van deze kinderen.
Dit gebeurt met het programma Football for Water: een
samenwerking tussen verschillende partijen waaronder
de Keniaanse, Ghanese en Nederlandse overheid,

PWS - UNICEF Algemeen
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Weeshuizen in Cambodja
Kinderen die in ‘weeshuizen’ wonen, zijn meestal geen

UNICEF pleit ervoor dat de kinderen in Cambodja op

wees. Ze hebben vaak nog één of beide ouders, maar

kunnen groeien in een veilige en stabiele omgeving.

worden vanwege armoede of valse beloftes afgestaan

Bij voorkeur bij hun ouders of verzorgers, wanneer dit

. Kinderen worden dus vaak ten onrechte gezien

door omstandigheden niet mogelijk is in kleinschalige

als weeskinderen omdat ze verkocht worden of in

alternatieve opvang. Door samen te werken met

weeshuizen worden geplaatst, terwijl de meesten nog

de overheid wil UNICEF goede alternatieven voor

familieleden hebben.

kinderhuizen identificeren.
Daarnaast werkt UNICEF samen met lokale

In Cambodja is dit probleem erg groot. Sinds 2005 is

organisaties om meer bewustzijn te creëren bij de

het aantal kinderhuizen in Cambodja enorm gestegen.

overheid, lokale gemeenschappen en toeristen omtrent

Deze kinderhuizen zijn er voor kinderen zonder primaire

kinderhuizen en ‘voluntourism’. De lokale organisaties

verzorgers of wiens biologische ouders niet meer de

worden ook aangestuurd om te monitoren of de

zorg op zich kunnen nemen. Maar veel kinderen zijn in

kinderhuizen voldoen aan de nationale en internationale

deze kinderhuizen terechtgekomen vanwege armoede,

standaarden.

omdat ouders financieel niet meer voor hun kinderen
kunnen zorgen. Sommige weeshuizen exploiteren zelfs

Wat willen we bereiken?

het probleem van armoede door actief kinderen te

Samen met de Cambodjaanse overheid wordt een

werven uit arme families. Waar ouders denken dat hun

duurzaam kinderbeschermingssysteem opgezet.

kind meer kansen krijgt, dreigt er vaak een gevaar van

Er wordt gezocht naar alternatieven voor kinderhuizen

(seksueel) misbruik, kinderarbeid en zelfs kinderhandel.

(zoals financiële en sociale ondersteuning van arme

De scheiding van de familie kan ook de sociale, fysieke,

gezinnen, kleinschalige opvangmogelijkheden voor

intellectuele en emotionele ontwikkeling van kinderen

kinderen die niet meer thuis kunnen wonen).

schaden.

Lokale autoriteiten, gemeenschappen en families
worden voorgelicht over de risico’s die kinderen lopen
wanneer ze niet bij hun familie, verzorgers of in hun
eigen gemeenschap opgroeien. Informatie wordt
verstrekt over hoe ouders/verzorgers ervoor kunnen
zorgen dat hun kinderen veilig opgroeien en waar ze
heen kunnen voor hulp. Donors en toeristen worden
voorgelicht over de nadelige gevolgen voor kinderen die
opgroeien in kinderhuizen en hoe dit voorkomen kan
worden.
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Resultaten
Elk jaar boeken we natuurlijk resultaten. Deze kun je terugvinden in ons jaarverslag.
Hierin staat heel duidelijk wat we bereikt hebben, maar ook wat er nog ter
verbetering nodig is .
Voor meer info zie ons kinderjaarverslag:
https://www.unicef.nl/files/Kinderjaarverslag%20UNICEF%20Nederland%202016.pdf

Of het gewone jaarverslag:
https://www.unicef.nl/files/Jaarverslag%20UNICEF%20Nederland%202016.pdf

Maar we bereiken natuurlijk over een langere periode ook grootschalige resultaten.
Onder meer door UNICEF zijn bijvoorbeeld de volgende resultaten
UNICEF jaarverslag 2016
START voor kinderen en jongeren
bereikt:
Januari
februari
• 50 % minder kindersterfte sinds 1990
januari
• inmiddels staat 90% van alle kinderen ingeschreven in een school
• 83% van alle kinderen is ingeënt tegen kinderziektes
maart
+
april
• En we hebben 1.9 miljard mensen geholpen aan
• sanitaire voorzieningen
!

Het UNICEF Jongerenpanel

Wie hebben dit jaar de selectiedag doorstaan?
We stellen ze aan je voor: Veerle, Kai, Marlies,
Mathilde, Zaza, Femke, Sammy, Fleur, Emma
en Eva. Dit clubje van tien mag een heel jaar
meedenken en -beslissen over UNICEF. Meer
info over het UNICEF Jongerenpanel?
www.unicef.nl/jongerenpanel

Geen ebola meer in Liberia

Goed nieuws! Al 42 dagen zijn er geen
mensen meer die ebola hebben gekregen.
Dat betekent dat het virus is teruggedrongen
en dat heel West-Afrika officieel ebola vrij is.
UNICEF blijft kinderen en families steunen met
onder andere onderwijs, kleding en voeding.

Eerlijke kleding

Verschillende organisaties, vakbonden en de overheid
hebben een afspraak gemaakt om over de hele wereld
verantwoord en eerlijk kleding te produceren. Deze
afspraak noemen we een convenant. En waarom is
dit convenant zo bijzonder? Omdat het over de hele
kleding- en textielsector gaat!

Wat een opbrengst!

In 2015 komen de totale opbrengsten van UNICEF Nederland uit op 69,9 miljoen euro, dat is 4,3 miljoen meer dan in
2014. Door deze stijging kan UNICEF nog meer doen voor
kinderen over de hele wereld. Dank voor jullie hulp!

UNICEF Kinderrechten Debattoernooi

56 debatteams debatteren over kinderrechten op het
Stedelijk Gymnasium Arnhem. Ruim 300 leerlingen geven
hun mening over onderwerpen als een verbod op snoepreclames en de rechten van gevluchte kinderen in Nederland.
Meer info? www.unicef.nl/debattoernooiww.un

mei
Vluchtelingen in Griekenland
Bijna 55.000 vluchtelingen en migranten, waaronder 22.000 kinderen, zijn
gestrand in Griekenland. UNICEF helpt
hen met alle mogelijke middelen.

Bevrijding kindsoldaten

juni

145 kinderen worden door gewapende
groepen in Zuid-Soedan vrijgelaten. Dit
is de op één na grootste vrijlating van
kinderen sinds 2015.

300

“Vandaag gaan we het hebben over …”
Ongeveer 300 jeugdvoorlichters (vrijwilligers bij UNICEF)
geven door het hele land gastlessen op basis- en
middelbare scholen. In totaal geven zij 896 lessen aan
ruim 22.653 kinderen. Dit jaar gaan veel gastlessen over
vluchtelingenkinderen en kinderarbeid.

Kindhuwelijken verboden!

10.000 moedige Syrische kinderen
doen dit. Zij steken de frontlinie over
om examen te kunnen doen.

“Ieder kind is net zo goed als ieder ander.”
Wiam (Koningin van de Jeugd) leest op Kleine Prinsjesdag haar zelf geschreven troonrede voor. Op deze dag
gaan 8 debatteams met politici in debat over stellingen
van wereldbelang. Meer info?
www.unicef.nl/kleineprinsjesdag

november

Orkaan Matthew

De Raad van Kinderen adviseert UNICEF, want:
het is belangrijk dat een organisatie voor kinderen
ook met kinderen praat. De kinderen vinden
onder andere dat informatie positief, soms
spannend en niet teveel in ‘grote mensentaal’
verteld moet worden. Meer informatie?
www.raadvankinderen.nl

t…

prek me

#Emergencylessons
Een actie om het belang van onderwijs in
noodhulp situaties op de kaart te krijgen.
Het UNICEF Jongerenpanel is aanwezig om
kritische vragen te stellen tijdens dit
evenement in Brussel.

hoopt nog elke dag dat ze haar vermiste broertje en zusje terugvindt.

oktober

Zapplive in Actie voor UNICEF

In ges

december

Lees hier het verhaal van de elfjarige Nuha. Ze woont in de Syrische stad Homs en

UNICEF is snel ter plaatse wanneer orkaan Matthew
over Haïti raast. Tot wel 80 procent van de huizen in
het zuiden van Haïti is beschadigd. Bijna 16.000
mensen verblijven in noodlocaties. Gelukkig kunnen
we snel echt helpen.

Raad van Kinderen

Warm blijven in de winter is
heel belangrijk! UNICEF wil
2,5 miljoen kwetsbare
kinderen in Syrië en omgeving
door de kou helpen met
winterpakketten en dekens.

Nederland, die voor UNICEF een veldreis maakte naar Somalië.

september
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Winterkou in Syrië

Via deze link kun je het verhaal van Suzanne Laszlo lezen, directeur van UNICEF

Je leven riskeren om eindexamen te doen

Bezoek

Via deze link vind je het verhaal van Bismarck Swangin, werkzaam voor UNICEF
Jemen. Hij vertelt hoe de situatie daar nu is en geeft je een blik in het veld.

augustus

juli

Kindhuwelijken brengen ernstige
schade toe aan de ontwikkeling van
kinderen. Maar in Gambia is daar nu
geen sprake meer van; kindhuwelijken
zijn verboden. Goed nieuws dus!

Ervaring uit het veld

CEF!

In Ethiopië gaan meer dan 3 miljoen
kinderen niet naar de basisschool. Zapplive
komt in actie en roept kinderen in Nederland op om mee te helpen. Vijf weken lang
wordt er actie gevoerd en geld opgehaald
om kinderen in Ethiopië te helpen. In totaal
is er €11.581,43 opgehaald.
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Einde

Klik in afbeelding voor een grote PDF
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Succes met het maken van je profielwerkstuk!
Vragen?
• Mail naar school@unicef.nl
• Stuur een WhatsApp: 06-33101349

