
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat is 
in Nederland heel erg goed geregeld. Maar 
jammer genoeg is dat niet overal zo. In veel 
landen zijn te weinig scholen, zitten er soms 
wel honderd kinderen in een klaslokaal of 
kunnen kinderen zelfs helemaal niet naar 
school.  Wist je dat UNICEF daar op een 
slimme manier iets aan wil veranderen? 
Maak deze lesbrief en ontdek hoe dat zit. 

UNICEF Lesbrief  
Kinderrechten en Plastic Bricks  

Van plastic flessen 
naar schoollessen
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Opdracht 1 - Bouwen met plastic in Ivoorkust 
Overal ter wereld slingert zwerfplastic rond. In Nederland vind je regelmatig plastic troep in de bosjes.  
Maar in sommige landen is het nog veel erger. In het Afrikaanse land Ivoorkust bijvoorbeeld. Daarom  
helpt UNICEF daar met het project Plastic Bricks (Plastic Bouwstenen):  

Kijk de video en geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn. 
 
1. In Ivoorkust bestaat een groot deel van de bevolking uit kinderen. 
2. Meer dan 1,5 miljoen kinderen in Ivoorkust gaan niet naar school, vooral jongens. 
3. Sommige scholen in Ivoorkust worden gebouwd van zwerfafval. 

Opdracht 2: Plastic Bricks werkt aan kinderrechten! 
Afval opruimen, voorkomen dat mensen ziek worden van plastic troep in het  
drinkwater, zorgen dat meer mensen werk hebben én dat kinderen naar mooie  
nieuwe scholen kunnen… Met Plastic Bricks helpt UNICEF de kinderen die in  
Ivoorkust wonen op verschillende manieren. Hoeveel vliegen kun je in één  
klap slaan? 

Open of download de kinderrechtenposter en check: welke kinderrechten worden 
allemaal een stukje verbeterd door Plastic Bricks? Noteer wat volgens jou de vier 
belangrijkste zijn:

 

 

 

Artikel: 

Gaat over: 

Verbeterd door Plastic Bricks, want: 

Juist     Onjuist

https://youtu.be/EochhLoivE4
https://www.dedagvandaag.nl/lesbrief/Unicef%20-%20A0%20poster_12sept.pdf
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In een klaslokaal van Plastic Bricks krijgen 50 kinderen les.  
De komende jaren bouwt UNICEF voor 25.000 leerlingen  
klassen van Plastic Bricks.  

Hoeveel lokalen moet UNICEF bouwen?
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Opdracht 3: Zwerfafval in Nederland  
Hier in Nederland is het plasticprobleem niet zo gigantisch als in Ivoorkust. Maar ook in Nederland heeft plastic 
zwerfval invloed op Kinderrechten. 

Het vervelende aan plastic is dat het nooit helemaal weggaat. Het valt uit elkaar in heel kleine (onzichtbare) stukjes. 
Die belanden uiteindelijk in onze rivieren en zeeën, waardoor ze in het eten van mensen en dieren kunnen komen. Dit 
kan slecht zijn voor je gezondheid (zie artikel 24 op de poster). En zwerfafval kan ervoor zorgen dat een speelplaats 
minder veilig is, of dat kinderen er minder goed kunnen spelen (zie artikel 31 op de poster). 

Welke manieren kun jij verzinnen om het zwerfafvalprobleem op te lossen?

Teken, knutsel of schrijf een actieplan! 

Opdracht 4 - Kom in actie!
Doet jouw klas in 2020-2021 mee met de UNICEF Loop? Dan helpen jullie om nóg meer lokalen van Plastic Bricks te 
maken! Laat je sponsoren door familie, buren of andere bekenden en zamel geld in voor jouw leeftijdsgenoten in 
Ivoorkust. Je juf of meester vertelt je meer over jullie actie. Hieronder kunnen jullie de eerste stappen zetten om het 
een groot succes te maken. 

Hoe pak je de UNICEF Loop goed aan? Hieronder vind je een paar tips.  
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* Hoe zit het met je conditie? Ben je er wel klaar voor 
om een paar rondjes te rennen (dansen, zwemmen of 
skaten?) Zorg dat je in topvorm bent! Olympisch zwem-
kampioen Ranomi Kromowidjojo helpt je daarbij in het 
filmpje (kijk op unicef.nl/unicefloop)  

* Nou, sponsoren werven maar! Als je mensen enthou-
siast wilt maken, heb je een goede slogan nodig.  
Bedenk een pakkende zin die zorgt dat jouw sponsoren 
(bijna) zélf zin krijgen om mee te doen. 

* Maak een slim plannetje om je sponsoren te gaan  
benaderen. Wil je ze bellen, appen, mailen, ga je bij ze 
langs? Of ga je online campagnevoeren?

Upgrade: 
Wil je nog een stapje verder gaan? Probeer dan 
een oplossing voor het zwerfafvalprobleem in 

Nederland te bedenken dat, net als in Ivoorkust, 
ook andere problemen kan oplossen! Denk aan 

thema’s als gezondheid (hoe blijven mensen fit?), 
armoede (hoe voorkomen we dat mensen te  

weinig geld hebben) of eenzaamheid.

Hier vind je een hulpwijzer die jou helpt om je 
actie duidelijk op te schrijven of uit te beelden.

https://www.dedagvandaag.nl/index.php?/unicef
http://www.unicef.nl/unicefloop

