Weeshuistoerisme
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Oost West thuis best?
Goed dat jij je PWS over weeshuistoerisme houdt. In dit document helpen we je alvast
op weg door het probleem uit te leggen, cijfers en feiten op een rijtje te zetten, de rol
van UNICEF uit te leggen, te verwijzen naar handige documenten en voorbeeldvragen
op te stellen.
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Weeskinderen
Uit onderzoek blijkt dat van de 134 miljoen ‘weeskinderen’ in weeshuizen, bijna 80%
nog één of beide ouders heeft (Better Care Network, 2016b). UNICEF wil deze kinderen
liever bij familie laten opgroeien, dan dat zij geïsoleerd van alles en iedereen in een
weeshuis op moeten groeien, met alle risico’s vandien.
Het merendeel van de (wees)kinderen wordt

willen helpen goed. Hieronder gaan we dieper in op

opgevangen door familieleden of de gemeenschap.

deze oproepen en de “fabels” die er bestaan rondom

Geschat wordt dat er 2,7 miljoen kinderen niet door

weeskinderen en weeshuizen.

familieleden of de gemeenschap worden opgevangen,
terwijl zij wel nog familieleden of een gemeenschap

Fabel 1: Alle weeskinderen zijn wees

hebben die hen zou kunnen opvangen. Toch zitten zij in

Weeskinderen is een term die vaak ten onrechte

tehuizen.

gebruikt wordt. De term weeskind betekent dat een
kind beide ouders niet meer heeft. Van de kinderen
die wereldwijd in weeshuizen verblijven, heeft 80%
nog één of beide ouders en is hij of zij dus geen
wees. Om deze reden noemen we weeshuizen
ook vaak kinderhuizen. Kinderhuizen verwijzen naar
groepsopvang van kinderen, variërend van noodopvang,
opvang voor korte of lange termijn, groot- of
kleinschalige opvang en permanente opvang (Better
Care Network, 2016).
Fabel 2: Een weeshuis is een vervanging voor thuis

Figuur 1: Verdeling weeskinderen per regio (UNICEF, 2017).

wonen

De kans dat een kind in een weeshuis wordt geplaatst

Vaak wordt gedacht dat een weeshuis de thuissituatie

hangt van veel verschillende factoren af. Ouders die

kan vervangen. In werkelijkheid is een weeshuis een

migreren, familie die ziek is en - met name - armoede

slecht alternatief voor kinderen die niet thuis kunnen

spelen hier een belangrijke rol. Wanneer families arm

wonen. Wanneer een kind opgroeit in een weeshuis

zijn zien ze niet de kans voor kun kinderen te zorgen.

kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid,

Het kind naar een weeshuis sturen lijkt dan vaak de

de ontwikkeling en de kansen voor de komst van

beste optie, omdat het kind daar onderwijs krijgt,

het kind. Dit komt met name door het gebrek aan

voldoende te eten en onderdak. Armoede is één van de

individuele aandacht. Het verlies of de scheiding van

redenen waarom er zoveel weeskinderen zijn.

ouders, familie en de omgeving is voor kinderen erg
heftig en kan soms zelf traumatisch zijn. Wanneer een

Fabels over weeskinderen

kind vanuit een weeshuis overgeplaatst wordt naar een

Er bestaan veel fabels over weeskinderen en

pleeggezin zien we dat de ontwikkeling van het kind

weeshuizen en de invloed die weeshuizen hebben op

snel vooruit gaat. Kleinschalige opvang, in een stabiele

kinderen. Online vind je veel berichten waarin jongeren

omgeving waar professionele begeleiding is, is dus erg

opgeroepen worden om te (UNICEF, 2017a). Helaas

belangrijk voor het kind (ibid.).

doen deze oproepen vaak meer kwaad dan goed,
ook al zijn de intenties van jongeren die als vrijwilliger
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Fabel 3: Weeshuizen horen bij ontwikkelingslanden

een plaats in de samenleving te veroveren. Voor

In tegenstelling tot wat we in het Westen vaak denken

kinderen tot drie jaar is de ontwikkelingsachterstand

horen weeshuizen niet thuis in ontwikkelingslanden.

en onomkeerbare psychologische schade van het

Van oudsher zijn weeshuizen geïntroduceerd door

opgroeien in grote groepen met steeds wisselende

missionarissen en koloniale overheden in de tijd dat

leiding zo groot, dat zij altijd in een gezinsomgeving

weeshuizen in het land van de kolonisator normaal

moeten worden opgevangen (Better Care Network,

waren (ibid.). In ontwikkelingslanden werden kinderen

2017d). Dit staat in lijn met hetgeen het Kinderrechten

juist altijd opgevangen door familie of de gemeenschap.

Verdrag stelt: Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op

Inmiddels zijn de weeshuizen in de Westerse landen

te groeien en om met beide ouders contact te houden

afgeschaft, maar bestaan ze in ontwikkelingslanden dus

wanneer het van een of beide ouders gescheiden

nog steeds.

leeft, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind
(UNICEF, 2009).

Opgroeien in een weeshuis
Uit onderzoeken blijkt dat het voor de ontwikkeling

Vrijwilligerswerk in een weeshuis

van het kind belangrijk is om op te groeien in een

In veel landen zien we dat het aantal weeshuizen

gezinsomgeving. Het opgroeien in een kindertehuis

de afgelopen jaren exponentieel groeit. De wet van

is vaak nadelig voor de kinderen. Kinderen die in

vraag en aanbod geldt hier: hoe meer kinderhuizen

instellingen opgroeien hebben vaak veel problemen

er worden gebouwd, hoe meer ouders hun kinderen

als zij volwassen zijn, terwijl adolescenten die in een

afstaan, omdat ze geloven dat hun kind hier beter af

pleeggezin zijn opgegroeid er vaak gemakkelijker

is (NRC, 2017). Daarnaast zien we dat armoede één

in slagen om zonder noemenswaardige problemen

van de redenen is waarom er zoveel weeskinderen
zijn. Echter, armoede is niet de enige reden waarom
er zoveel weeshuizen zijn. De groei van het aantal
weeshuizen heeft andere redenen, één daarvan is
weeshuistoerisme (Better Care Network, 2016).
Voor een korte uitleg over vrijwilligerstoerisme en de
nadelen die hiermee gepaard gaan kun je het filmpje
How volunteering abroad in orphanages is harmful
to children bekijken. Bekijk de rapporten Kinderen
zonder ‘thuis’ en Een gezin voor ieder kind voor meer
achtergrondinformatie over weeshuistoerisme.

Risico’s van vrijwilligerswerk
in een weeshuis
Regelmatig en door verschillende instanties worden
redenen aangedragen waarom vrijwilligerswerk in
een kinderhuis bijdraagt aan het welzijn van het kind.
Het geven van Engelse les of het helpen van met het
organiseren van activiteiten gebeurt meestal met de
beste bedoelingen. Vrijwilligers denken te handelen in
het belang van het kind. Toch is dit niet zo. Wanneer
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vrijwilligers direct in contact komen met kinderen

kinderen een laag zelfbeeld op, wat ertoe leidt dat

brengt dit verschillende risico’s met zich mee. Deze

kinderen makkelijk slachtoffer worden van mensen

risico’s staan hieronder kort uitgelegd (ibid.).

met slechte intenties. Voor heel jonge kinderen kan
zo’n verstoorde hechting ook negatieve effecten

• De toegang tot kwetsbare kinderen wordt

hebben op de hersenontwikkeling. Kinderen

genormaliseerd. Wanneer weeshuizen opengesteld

moeten, om hun ontwikkeling te stimuleren, op

worden voor vrijwilligers en bezoekers zijn

ontdekking durven gaan, dit durven zij enkel in

kwetsbare kinderen ook toegankelijk voor

goede sociale relaties (ibid.).

mensen met verkeerde intenties. De toegang van

• Vrijwilligers hebben vaak een gebrek aan relevante

ongeschoolde medewerkers tot kwetsbare kinderen,

kennis en ervaring. Ze hebben vaak geen opleiding

iets wat in Westerse landen niet is toegestaan,

om met (getraumatiseerde) kwetsbare kinderen te

wordt op deze manier normaal gevonden (ibid).

werken en hebben weinig kennis van de mogelijke

• Vrijwilligerswerk in weeshuizen kan leiden tot een

negatieve impact van hun rol op de emotionele

verstoorde hechting. Ieder kind hecht zich van

en sociale stabiliteit en de ontwikkeling van

nature aan zijn of haar ouders, familie, vrienden,

de kinderen. Kinderen krijgen hierdoor niet de

docenten en anderen. Een kind heeft behoefte aan

psychosociale zorg die ze nodig hebben om te leren

vaste verzorgers met wie het een langdurige relatie

omgaan met hun trauma (ibid).

opbouwt. Wanneer vrijwilligers komen en gaan

• Doordat steeds weer nieuwe vrijwilligers en

kan dit een negatief effect hebben op de kinderen

bezoekers aanwezig zijn in het weeshuis ontbreekt

omdat deze keer op keer afscheid moeten nemen.

er een dagelijkse routine voor de kinderen. De

Kinderen krijgen hierdoor steeds minder vertrouwen

aanwezigheid van internationale vrijwilligers kan

in volwassenen en in het opbouwen en aangaan

daarnaast zorgen voor verwarring over de cultuur en

van relaties met volwassenen. Hierdoor bouwen

identiteit van de kinderen (ibid.).
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• Vrijwilligerswerk kan werkgelegenheid wegnemen
voor lokale mensen. Juist in de landen waar
vrijwilligerswerk veel plaatsvindt is het voor de
economie en ontwikkeling van het land belangrijk
dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd en niet
wordt weggenomen (ibid.).
• Vrijwilligerswerk schendt bepaalde rechten die
belangrijk zijn voor kinderen om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Afgezien van de schending van het
recht van het kind om in een familieomgeving op te
groeien zijn er voorbeelden bekend waar kinderen
zich voor doen als arm of van school wegblijven
om donaties binnen te halen. Zowel het recht op
onderwijs als het recht op privacy wordt op deze
manier geschonden (ibid.).
• Weeshuistourisme zou bij kunnen dragen aan
kinderhandel. Het fenomeen vrijwilligerswerk in
ontwikkelingslanden is zo populair dat het vraag
heeft gecreëerd naar weeskinderen en weeshuizen.
Hierdoor stimuleert vrijwilligerswerk in weeshuizen
de scheiding van kinderen van hun families (ibid.).
In de richtlijn ‘Vrijwilligerswerk in weeshuizen, waarom
niet’ vind je nog meer informatie over waarom het beter
is om geen vrijwilligerswerk in weeshuizen te doen.
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Meer informatie over weeshuistoerisme
Leidend in de documentatie over weeshuistoerisme is het Better Care Network
Netherlands (BCNN). Het BCNN bestaat uit verschillende organisaties die de krachten
bundelen om zich in binnen- en buitenland actief in te zetten voor de zorg voor kinderen
zonder adequate ouderlijke zorg.

voortbordurend Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor

Alternatieven voor
het opgroeien in een weeshuis

kinderen, zijn leidend voor het werk van het BCNN.

Het BCNN geloof dat er geen betere plek is om op

Het doel van het BCNN is om via samenwerking de

te groeien dan thuis in een vertrouwde omgeving.

hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg

Wanneer dit niet mogelijk is dan moet er naar

in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit doet het

alternatieve zorg gekeken worden. In 2009 zijn door

netwerk door kennis, ervaringen en geleerde lessen

de Verenigde Naties Richtlijnen voor de Alternatieve

met elkaar en anderen te delen om zo (1) informatie

Zorg aan Kinderen vastgesteld. Onderstaand vind

over alternatieve zorgmodellen verder te ontwikkelen,

je vuistregels waaraan deze alternatieve zorg moet

(2) de toepassing ervan te verbeteren, discussie

voldoen:

Het VN Verdrag van de Rechten van het kind en daarop

te stimuleren, (3) beleid te verbeteren en de (4)
bewustwording rond het thema te vergroten (Better

•

Care Network, 2017a).

De zorg moet aansluiten bij de ontwikkeling en het
belang van het kind. Het kind moet bijvoorbeeld zo
dicht mogelijk bij zijn of haar woonplaats worden

In 2013 vloeit uit het internationale Better Care Network
het initiatief Better Volunteering Better Care voort.

geplaatst.
•

Wanneer het kind wordt gescheiden van ouders

Het doel van dit initiatief is om bestaande kennis

of verzorgers dan moet dit, voor zover mogelijk,

op het gebied van internationaal vrijwilligerswerk in

tijdelijk zijn en voor de kortst mogelijke periode.

weeshuizen in ontwikkelingslanden te delen en om via

•

Er moet voldoende aandacht zijn voor continuïteit.

gezamenlijke inzet vrijwilligerswerk in kinderhuizen te

Bij een scheiding van ouders of verzorgers moeten

ontmoedigen. Het is voortgekomen uit onze groeiende

broertjes en zusjes bij elkaar blijven, tenzij dat niet

zorg over de negatieve impact van vrijwilligerswerk

in hun belang is.

door de inzet van vrijwilligers voor korte periode en

•

De beslissing om een kind alternatieve zorg te

zonder specifieke expertise en kennis op het gebied van

bieden, moet in het belang van het kind zijn en

alternatieve zorg in ontwikkelingslanden (Better Care

deze beslissing moet worden genomen middels

Network, 2017b).

een adequate, legitieme procedure waarbij er voor
het kind rechtsbijstand beschikbaar moet zijn.
•

Het plaatsen van een kind in de alternatieve zorg
moet op een zorgvuldige en kindvriendelijke manier
worden uitgevoerd. Er moet gespecialiseerd
personeel bij betrokken zijn.

•

Voor zover dit in het belang van het kind is, moet
het contact tussen het geplaatste kind en zijn
familie worden bevorderd.

•

Het kind moet worden beschermd tegen misbruik,
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verwaarlozing en elke vorm van exploitatie.

•

•

Er moet toegang zijn tot een vertrouwenspersoon

Alle jeugdzorginstellingen moeten passende

en een onafhankelijke klachtenprocedure waar

bescherming bieden tegen bijvoorbeeld ontvoering

kinderen kunnen klagen over hun behandeling of de

en exploitatie.

omstandigheden van hun plaatsing.

Het gebruik van dwang en geweld is alleen

•

Residentiële instellingen moeten klein zijn en

toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de

een kindvriendelijke setting bieden (Better Care

veiligheid van het kind of anderen en wanneer dit

Network, 2017d).

conform de wet is. De maatregelen mogen alleen
worden getroffen op een redelijke en proportionele
manier en met respect voor de rechten van het
kind.

Wat doet UNICEF?
UNICEF wil voorkomen dat kinderen onnodig van hun ouders gescheiden worden.
80% van de kinderen in weeshuizen hebben nog één of beide ouders en groeien ten
onrechte – met alle schadelijke gevolgen van dien – op als ‘wees’ in een weeshuis.
UNICEF vraagt iedereen die overweegt vrijwilligerswerk te doen waarbij met (kwetsbare) kinderen wordt gewerkt, het belang van de kinderen voorop te stellen, omdat
kinderen die in weeshuizen opgroeien voor het leven getekend zijn (UNICEF 2017a).
UNICEF helpt kwetsbare gezinnen om bij elkaar te

Daarnaast is UNICEF van mening dat het steunen van

blijven - bijvoorbeeld met cash transfers – en vraagt

beroepsopleidingen voor jongeren het beste is om deze

mensen de families en gemeenschappen te steunen

kinderen te beschermen (ibid.).

en niet de weeshuizen. UNICEF vindt kinderhuizen
in het algemeen niet wenselijk. Uit onderzoek blijkt

In lijn met dit standpunt heeft UNICEF, samen met

dat opgroeien in een instelling, zoals een kinderhuis,

andere organisaties, een internationale campagne

het minst geschikte alternatief is voor kinderen die

opgezet om het probleem van weeshuistoerisme tegen

niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Kinderen

te gaan.

in pleegzorginstellingen of kleinschalige gezins(vervangende) huizen ontwikkelen zich beter.

PWS - Weeshuistoerisme

8

Casus:
Vrijwilligerstoerisme in Cambodja
In veel landen –Tanzania, Kenia, Nepal, Sri Lanka en Cambodja - zien we dat weeshuistoerisme een groeiend probleem is. We nemen Cambodja als voorbeeld om de
situatie uit te leggen en weer te geven wat UNICEF in landen als Cambodja doet
om weeshuistoerisme tegen te gaan.
Cambodja is een klein koninkrijk in Zuidoost Azië. Het is een geliefde bestemming onder backpackers én
vrijwilligers. Cambodja is ook een land waar veel kinderen, die in armoede opgroeien, grote risico’s lopen.
Kinderen worden verhandeld, verkocht, of in kinderhuizen geplaatst. Ook hier geldt dat veel van deze
kinderen worden gezien als weeskinderen, terwijl de meeste nog een levend familielid hebben (UNICEF
2017b).
Kinderen die in Cambodjaanse kinderhuizen terechtkomen worden daar vaak gebracht door families die
niet meer voor hen kunnen zorgen. Sinds 2005 is het aantal kinderhuizen in Cambodja enorm gestegen.
Volgens cijfers van de overheid zitten er momenteel 16.579 kinderen in 406 kinderhuizen. Deze kinderhuizen
zijn er voor kinderen zonder primaire verzorgers of wiens biologische ouders niet meer de zorg op zich
kunnen nemen. Echter, veel kinderen zijn in kinderhuizen terechtgekomen vanwege armoede - 17 procent
van de bevolking leeft onder de armoedegrens - omdat ouders financieel niet meer voor hun kinderen
kunnen zorgen. Sommige kinderhuizen exploiteren zelfs het probleem van armoede door actief kinderen te
werven uit arme families. Waar ouders denken dat hun kind meer kansen krijgt, dreigt er vaak een gevaar
van (seksueel) misbruik, kinderarbeid en zelfs kinderhandel. De scheiding van de familie kan ook de sociale,
fysieke, intellectuele en emotionele ontwikkeling van kinderen schaden (ibid.).
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Wat doet UNICEF in Cambodja?
UNICEF pleit ervoor dat de kinderen in Cambodja op kunnen groeien in een veilige en stabiele omgeving,
bij voorkeur bij hun ouders of verzorgers. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is moeten
kinderen opgevangen worden in kleinschalige alternatieve opvang. Door samen te werken met de overheid
wil UNICEF goede alternatieven voor kinderhuizen identificeren. Daarnaast werkt UNICEF samen met
lokale organisaties om meer bewustzijn te creëren bij de overheid, lokale gemeenschappen en toeristen
omtrent kinderhuizen. De lokale organisaties worden ook aangestuurd om te monitoren of de kinderhuizen
voldoen aan de nationale en internationale standaarden (UNICEF, 2017b). In de afgelopen jaren heeft de
Cambodjaanse overheid in samenwerking met UNICEF haar pijlen gericht op de onderstaande punten:
• Samen met de Cambodjaanse overheid wordt een duurzaam kinderbeschermingssysteem opgezet.
Er wordt gezocht naar alternatieven voor kinderhuizen, zoals financiële (cash transfers) en sociale
ondersteuning van arme gezinnen en kleinschalige opvangmogelijkheden voor kinderen die niet meer
thuis kunnen wonen.
• Cambodja zet in op het sluiten van nepweeshuizen in het land. Het Zuidoost-Aziatische land wil volgens
Reuters het komende jaar minstens 3.500 niet-wezen herenigen met hun familie. Bij de aanpak van de
nepweeshuizen, die mede zijn opgekomen door het groeiende toerisme in de regio, krijgt Cambodja hulp
van UNICEF.
• 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 (ibid.).
Voor meer informatie over de situatie van weeshuistoerisme in Cambodja zie de infographic.
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Onderzoeksvragen & verdere informatie
•

In hoeverre heeft weeshuistoerisme gevolgen voor de samenleving?

•

Hoe kunnen landen waar weeshuistoerisme veel voorkomt geholpen worden dit te bannen uit het land?

•

Op welke manieren helpen Westerse goede doelen bij het uitbannen van weeshuistoerisme?

•

Op welke manier kan de Nederlandse overheid overheden in derdewereldlanden steunen in het uitbannen van
weeshuistoerisme?

•

Op welke manier kan de Nederlandse overheid overheden in derdewereldlanden steunen in het voorkomen
van weeshuistoerisme.

•

Is er een significant verband tussen landen waar kinderhandel voorkomt en landen waar weeshuistoerisme
voorkomt?

•

Hoe heeft weeshuistoerisme zich in de 20ste eeuw ontwikkeld?

•

Hoe heeft het koloniale verleden van Afrika en Azië geleidt tot de opkomst van weeshuistoerisme?

•

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen weeshuizen in de 19de eeuw in Europa en hedendaagse
weeshuizen in ontwikkelingslanden?

•

Hoe draagt de economische status van een land bij aan de opkomst van weeshuistoerisme?

•

Waarom bestaat er in Westerse landen een tendens dat weeshuistoerisme ‘goed doen’ is?

Meer informatie:
•

In de documentaire #doinggood wordt een Nederlandse vrijwilliger in een Zuid-Afrikaans weeshuis gevolgd en
worden de dilemma’s waar hij al snel tegen aanloopt, helder in beeld gebracht.

•

Bekijk hier een reportage van Een Vandaag over ‘nepweeskinderen’ (uitgezonden op 3 augustus 2016)

•

Download de gids ‘Kinderen zonder thuis’, een uitgave van Better Care Network Netherlands. Deze praktische
gids is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.
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Woordenlijst
Better Care Network Netherlands

Een aantal Nederlandse organisaties die in 2007 het initiatief hebben
genomen om een Nederlandse afdeling van het Better tCare Network op
te richten en samen in binnen- en -buitenland actief betrokken zijn bij de
zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg.

Better Volunteering, Better Care

Een initiatief voortgekomen uit de groeiende zorg van verschillende
partijen over de negatieve impact van vrijwilligerswerk door de inzet van
vrijwilligers voor korte periode en zonder specifieke expertise en kennis op
het gebied van alternatieve zorg in ontwikkelingslanden.

Kinderhuis

In kinderhuizen worden kinderen geleid door professionele verzorgers. Hier
worden kleine of grote groepen kinderen opgevangen en verzorgd door
de gemeenschap of specialisten. Zoals kinderen met een beperking of
traumatische ervaringen. Er is vaak onderdak, kleding, voedsel, medische
zorg en een zekere basis aan scholing. Wanneer kinderen van hun ouders
gescheiden zijn als gevolg van conflicten, natuurrampen of in geval van
lichamelijke of seksuele mishandeling, zijn tijdelijke kinderhuizen van vitaal
belang.

Voluntourism

Engelse benaming voor vrijwilligerstoerisme

Vrijwilligerstoerisme

Onder vrijwilligerstoerisme vallen alle soorten van onbetaald werk
wat wordt verricht ten behoeve van anderen of de kwaliteit van de
samenleving, werken met dieren, bouwen van scholen en dergelijk.

Vrijwilligerswerk

Werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen
of de kwaliteit van de samenleving.

Weeshuis

Weeshuizen zijn er voor kinderen die geen ouders meer hebben. 80%
van de kinderen in weeshuizen is geen wees: ze hebben minstens één
ouder. De term ‘weeshuis’ is dan ook misleidend, want het lijkt alsof
deze kinderen geen familie hebben die voor ze kan zorgen. We noemen
weeshuizen dan ook vaak kinderhuizen. Op die manier verwijzen we naar
groepsopvang van kinderen, variërend van noodopvang: voor korte of lange
termijn, groot- of kleinschalig, tot permanente opvang.

Weeshuistoerisme

Weeshuistoerisme valt onder vrijwilligerstoerisme. Bij weeshuistoerisme
hebben we het expliciet over vrijwilligerswerk in weeshuizen.
Weeshuistoerisme heeft in alle gevallen een negatieve invloed op
kinderen. Vrijwilligerstoerisme, bijvoorbeeld het bouwen van scholen in
ontwikkelingslanden heeft dit niet, omdat vrijwilligers dan niet in aanraking
komen met kinderen.

Weeskind

Een kind onder de 18 jaar die één of beide ouders heeft verloren. Let op:
In het Westen spreken we over een weeskind wanneer een kind beide
ouders verloren heeft. In niet Westerse landen spreken we al van een
weeskind wanneer een kind één ouder verloren heeft.
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Succes met het maken van je profielwerkstuk!
Vragen?
• Mail naar school@unicef.nl
• Stuur een WhatsApp: 06-33101349

