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Hier zit ik op de schommel. Dat is het fijnste plekje van de school.

Dung uit Vietnam
Hoi! Mijn naam is Dung en ik ben 10 jaar oud. Ik woon in Vietnam, in een dorpje in de bergen. In ons dorp spreken we een
eigen taal: Hmong. Samen met mijn broertje ga ik elke dag naar school. Daar krijgen we les in onze eigen taal en in het
Vietnamees. En er is een schommel waar ik graag op speel. Ik durf hoger dan alle andere kinderen!
In het begin twijfelden mijn ouders of ik wel naar school

ook. Dat vinden zij fijn en ik ook. Misschien word ik later

mocht. Ze wilden eerst zeker weten dat er aparte wc’s zijn

wel lerares.

voor jongens en meisjes. Gelukkig zijn die er. Er is ook een
grote speelruimte op school en er zijn genoeg lesboeken,

Ik blijf!

schriften en potloden. Daar zorgt UNICEF voor.

Ik moet er niet aan denken dat ik niet meer naar school
kan. Wat zou ik mijn vrienden en leraren dan missen.

Samen leren

Op school krijgen we les over kinderrechten. In die lessen

De leraren zijn heel leuk en de lessen ook. We leren

leer ik dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Ik blijf

bijvoorbeeld over hygiëne. Ik weet nu dat je minder snel

dus gewoon naar school gaan, ook al vinden sommige

ziek wordt als je je handen wast. Dat heb ik meteen aan

mensen dat alleen jongens dat mogen. Weet je volgens

mijn moeder verteld, die wist het nog niet. Mijn moeder

mij moeten die mensen zelf eens naar school. Dan leren

is nu heel blij dat ze me naar school laat gaan. Ik vertel

ze nog wat!

haar elke dag wat ik heb geleerd. Mijn vader trouwens
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Naar school gaan en op school blijven
In Vietnam spreekt ongeveer 85 procent van de bevolking Vietnamees. Maar in de berggebieden wonen ongeveer 50
kleinere bevolkingsgroepen, die allemaal hun eigen taal en gewoontes hebben. Veel kinderen van deze volkeren gaan
niet naar school. Vooral de meisjes.
Mensen in deze gebieden vinden het nog niet gewoon dat kinderen naar school gaan. En ze vinden het maar niks dat
alle lessen in het Vietnamees zijn.

Eigen taal
De leraar van Dung vertelt: “In ons dorp spreken de mensen een eigen taal: Hmong. Als er op school alleen Vietnamees
wordt gesproken, is het verschil tussen het leven thuis en op school te groot. Ouders vinden dat maar niks en veel
kinderen maken hun school niet af.”

Wat doet UNICEF in Vietnam?
UNICEF zorgt voor scholen in de afgelegen berggebieden waar kinderen les krijgen in hun eigen taal. Als de kinderen
goed en leuk onderwijs krijgen, is de kans veel groter dat ze naar school gaan. En dat ze de school ook echt afmaken.
Zowel de jongens als de meisjes. Daarom zorgt UNICEF voor lesmaterialen en speelplaatsen. Maar ook voor goede
toiletten, waterkranen en hygiëne.
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Cijfers over onderwijs
• Ruim 57 miljoen kinderen gaan niet naar de basisschool. 53% hiervan is meisje.
• Van de 57 miljoen kinderen die niet naar de basisschool gaan wonen er 40% in fragiele landen of conflictgebieden.
• 71 miljoen kinderen gaan niet naar de onderbouw van de middelbare school. 54% hiervan is meisje.
• Minder dan de helft van de kinderen gaat niet naar de kleuterschool. Daardoor beginnen ze meteen met een achterstand
en zijn ze niet goed voorbereid op het basisonderwijs.
• 71% van alle kinderen in ontwikkelingslanden kan lezen en schrijven (67% van de meisjes en 76% van de jongens). Bij
volwassenen kan 60% lezen en schrijven.

Wist je dat...
• er in de hele wereld ongeveer 774 miljoen mensen (boven de 15 jaar) niet kunnen lezen en schrijven?
Deze mensen noem je analfabeten.
• sommige kinderen ’s avonds naar school gaan omdat ze overdag moeten werken?
• je in Nederland ongeveer 6 uur per dag naar school gaat? Dat dat 30 uur per week is,
en ongeveer 1200 uur (30 uur x 40 weken) per jaar?
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Antwoorden op heel veel vragen
over onderwijs
Wat is ‘kindvriendelijk onderwijs’ volgens
UNICEF?
UNICEF vindt dat alle kinderen het recht hebben om naar
een kindvriendelijke school te gaan. Een kindvriendelijke
school heeft bijvoorbeeld een veilig gebouw, genoeg
ruimte voor alle leerlingen, aparte toiletten voor jongens
en meisjes, leraren met een goede opleiding en genoeg
lesmaterialen (zoals lesboeken, schriften, pennen en
potloden). Dit klinkt misschien heel normaal, maar in
veel landen is dat niet zo. Omdat er te weinig klaslokalen
en onderwijzers zijn, zitten er soms wel meer dan 60
leerlingen in een klas. Ze moeten de hele dag lessen of
rijtjes woorden opdreunen. Iets vragen mag vaak niet,
en als je niet meedoet dan krijg je soms een klap van de
meester. Vaak snappen kinderen de lessen niet, omdat
de leerkracht een andere taal spreekt dan die zij thuis
altijd spreken. Sommige kinderen stoppen daarom al
vroeg met school. UNICEF denkt dat het beter kan. En
dat kinderen meer leren en de school afmaken als het
onderwijs kindvriendelijk is.

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind uit 1989

Waarom kunnen veel kinderen in
ontwikkelingslanden (nog) niet naar
school?

staat dat álle kinderen recht hebben op onderwijs. Maar

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen niet naar

helaas kunnen nog lang niet alle kinderen ter wereld

school gaan.

naar school: Ruim 57 miljoen kinderen gaan niet naar de

• Ouders kunnen een uniform of schoolboeken niet betalen.

basisschool. Meer dan de helft (53%) van die kinderen is

• Kinderen moeten werken, omdat er thuis niet genoeg

Waarom is onderwijs zo belangrijk?

een meisje. En dat terwijl onderwijs juist zo belangrijk
is! Want op school leer je lezen, schrijven, rekenen en
omgaan met andere kinderen. En dat heb je nodig voor

geld en eten is.
• Er zijn te weinig onderwijzers. En de meesters en juffen
die wel werken krijgen vaak te weinig betaald.

een goede toekomst. Het is later makkelijker om werk

• Scholen zijn vaak te ver weg (vooral op het platteland).

te vinden als je naar school bent geweest. Bovendien

• De weg naar school is gevaarlijk.

is het extra belangrijk om naar school te kunnen als

• Er zijn te weinig of slechte schoolgebouwen. Of klaslokalen

je iets ergs hebt meegemaakt, zoals een oorlog of de
tsunamiramp. Want op school kan je praten over wat je
hebt meegemaakt. Of je kunt juist even alle nare dingen
vergeten als je aan het spelen bent in de pauze.

zijn te klein.
• Sommige ouders vinden het niet belangrijk genoeg dat
hun kinderen naar school gaan.
• Door een ramp (oorlog of natuurramp) worden veel
scholen vernield.
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Waarom gaan er minder meisjes dan
jongens naar school?

Waarom is onderwijs extra belangrijk voor
meisjes?

In heel veel landen gaan veel minder meisjes naar school dan

Onderwijs is belangrijk voor álle kinderen. Maar UNICEF

jongens. Afghanistan is zo’n land, daar worden jongens

besteedt extra aandacht aan onderwijs voor meisjes.

en meisjes ongelijk behandeld. Veel meisjes mogen daar

Waarom? Allereerst omdat veel meisjes niet naar school

niet naar school of niet alleen over straat lopen. Ze moeten

gaan of de school niet afmaken. En als een meisje naar

vaak meehelpen in het huishouden. Soms mogen ze niet

school gaat, is dat niet alleen goed voor haarzelf, maar

naar school omdat de school niet in de buurt is en de weg

ook voor haar toekomstige kinderen. Want als een meisje

ernaartoe gevaarlijk. In Afghanistan mogen veel meisjes

heeft geleerd over hygiëne en over het voorkomen van

vanaf 10 jaar alleen les krijgen van een vrouw. En dat is

ziektes, kan ze later beter voor haar kinderen zorgen. Ook

lastig want er zijn niet genoeg juffen. Sommige ouders

sturen meisjes die nú naar school gaan, hun kinderen

vinden dat meisjes niet naar school hoeven, zij zeggen:

meestal ook weer naar school.

‘Meisjes kunnen toch ook gewoon trouwen en kinderen
krijgen?’ UNICEF vindt dat meisjes het recht hebben om
ook naar school te gaan.

Wat doet UNICEF?
UNICEF zorgt er voor dat steeds meer scholen veilig en kindvriendelijk zijn, zodat alle kinderen hun schooltijd
kunnen afmaken.
UNICEF...
• praat met regeringen van ontwikkelingslanden om scholen beter én gratis te maken.
• zorgt voor scholen dichter bij huis, waar het veilig is voor jongens én meisjes.
• opent avondscholen voor kinderen die overdag moeten werken.
• regelt vervoer (bussen, fietsen) voor kinderen die ver van school wonen.
• maakt samen met landen nieuwe lesboeken (bijvoorbeeld in de lokale taal).
• zorgt voor schoolborden, potloden, schriften, schooltassen en voedzame koeken voor in de pauze.
• zorgt voor schone toiletten voor jongens en meisjes.
• geeft opleidingen aan onderwijzers.
• geeft voorlichting aan ouders over het recht op onderwijs voor alle kinderen. UNICEF vertelt de ouders ook dat
onderwijs helpt om de armoede te verminderen.
• zorgt niet alleen voor basisscholen, maar ook voor kleuterscholen, middelbare scholen en scholen waar kinderen
een vak leren.
• verstuurt school-in-a-box dozen met schoolspullen voor kinderen die tijdelijk in een opvangkamp wonen (door een oorlog).
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UNICEF en kinderrechten
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. In 1946 werd UNICEF opgericht voor kinderen die
slachtoffer waren van de Tweede Wereldoorlog. In 1950 hadden deze kinderen UNICEF niet meer echt nodig. Maar in veel
landen in Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië hadden kinderen wel hulp nodig. UNICEF begon toen ook deze
kinderen te helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor genoeg eten, schoon water, goede gezondheidszorg, voorlichting
en onderwijs.
UNICEF werkt nu in ongeveer 156 landen in de hele wereld. UNICEF werkt samen met regeringen, andere
hulporganisaties en inwoners van een land. UNICEF geeft geen geld, maar helpt mee met bijvoorbeeld het bouwen van
scholen, ziekenhuizen of het aanleggen van water-leidingen. De afkorting UNICEF betekent: United Nations International
Children’s Emergency Fund; het kinderfonds van de Verenigde Naties. Tegenwoordig noemt UNICEF zich de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. UNICEF komt op voor kinderrechten. Het is de grootste kinderhulp-organisatie ter
wereld.

Kinderrechten
Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen door de Verenigde Naties. In dit
verdrag staan 54 kinderrechten en deze gelden voor alle kinderen in de hele wereld. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht
op voeding, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Bijna alle landen in de wereld, namelijk 192, hebben dit verdrag
geratificeerd. Ze hebben allemaal beloofd dat ze er alles aan zouden doen om kinderen te geven waar ze recht op hebben.
Maar lang niet alle landen komen deze belofte na. Daarom is het werk van UNICEF nog heel hard nodig.

12 belangrijke
belangrijkste
kinderrechten
kinderrechten

Korte opdracht

1. Het recht op een naam en nationaliteit.

Bedenk voor jezelf of jij al deze rechten hebt.

2. Het recht op bescherming tegen 		

Kies voor jezelf drie rechten uit, en schrijf daarna op

kinderarbeid.
3. Het recht op spel en ontspanning.

waarom je deze kinderrechten zo belangrijk vindt.
Heel erg belangrijk vind ik het recht op:

4. Het recht om je mening te geven en informatie
te verzamelen.
5. Het recht om op te groeien bij familie.
6. Het recht op een veilig en gezond leven.

Heel erg belangrijk vind ik het recht op:

7. Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte
kinderen.
8. Het recht op onderwijs.
9. Het recht op bescherming tegen mishandeling.

Heel erg belangrijk vind ik het recht op:

10. Het recht op speciale bescherming bij een oorlog.
11. Het recht op schoon water.
12. Het recht op voedsel.
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Kom in actie
Ook jij kunt UNICEF helpen. Door actie te voeren en geld in te zamelen voor UNICEF. Hieronder lees je hoe je dat precies
kunt doen. Veel plezier en succes!

Stap 1. Het bedenken van een topactie!

Stap 3. Voer de actie uit

Lees de actietips op www.unicef.nl/school of bedenk zelf

Wees voorzichtig en ga niet zomaar aanbellen bij

iets dat je leuk vindt om te doen of waar je goed in bent.

mensen die je niet kent. Je kunt beter iets doen of iets

UNICEF ontvangt liever geen kleding, schriftjes of andere

maken voormensen die je kent. Zoals familie, vrienden

spullen. Dit kopen we op grote schaal in, waar mogelijk in

en buren. Zorg ook dat je nooit alleen met (veel) geld

het land zelf. Vertel thuis en aan vrienden/klasgenoten dat

over straat gaat.

je actie wilt voeren. Misschien krijg je goede tips of hulp.

Het is slim om actie te voeren op plekken waar veel
mensen zijn. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Of op je

Stap 2. Verzamel wat je nodig hebt

sportclub. Veel succes!

Vaak heb je wel wat spulletjes nodig voor een
actie. Haal bijvoorbeeld de ingrediënten voor de
koekjes die je wiltbakken. Of zoek verkleedkleren
en muziek uit voor een stukje dat je wilt opvoeren.
Vraag je ouder(s), verzorger(s)of juf/meester om je
hierbij te helpen. Natuurlijk kun je ook bij UNICEF
actiematerialen bestellen, zoals posters en
ballonnen. Bestel via www.unicef.nl/school.

Stap 4. Na de actie
Je kunt het geld overmaken naar UNICEF op giro NL86
INGB 0000 0001 21 in Den Haag. Het is belangrijk dat
je daarbij de code 302164 zet, plus je naam, adres
enwoonplaats. Vraag aan je ouder(s)/ verzorger(s) om
je hierbij te helpen. Laat je nog even weten hoe je actie
is gegaan? Stuur een mail naar school@unicef.nl of
laat het ons weten via WhatsApp (06-33101349).
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Laat je weten hoe je spreekbeurt ging?
Op het internet word je snel wijzer. Er zijn namelijk veel

www.unicef.nl/school

www.kinderrechten.nl

sites met interessante informatie. Handig wanneer je

www.kennisnet.nl

www.schooltv.nl

een spreekbeurt moet houden of een werkstuk moet

www.kidsweek.nl

www.jeugdjournaal.nl

maken! Via het internet kun je bijvoorbeeld een hoop te
weten komen over het leven van kinderen in andere
landen.

• Mail naar school@unicef.nl
• Stuur een WhatsApp: 06-33101349
• Plaats je foto op Instagram @UNICEFNederland
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