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Sujata uit Nepal
Hoi, ik ben Sujata en ik ben 11 jaar oud. Ik woon in Nepal, dat is een
land in Azië, tussen China en India in. Mijn neefje Sandip van 3 jaar
kreeg op een dag diarree. Hij werd ziek omdat hij een gevaarlijke
bacterie binnen had gekregen. Omdat hij geen medicijnen kreeg,
verzwakte hij snel en overleed. Ik vond dat heel naar.

Mijn vader werkt in een fabriek in India. Hij woont niet bij ons
maar bezoekt ons vaak. Mijn moeder is huisvrouw. Ik heb ook
nog een jonger zusje en een oudere broer. Mijn broer studeert
medicijnen in de hoofdstad van Nepal, Kathmandu. Hij wil later
dokter worden. Mijn jongere zusje zit ook bij mij op school. Als ik
later groot ben dan wil ik graag verpleegster worden. Dan kan ik

Sujata wast haar handen
bij de speciale ‘handen was plek’.

mijn broer helpen als hij dokter is.

Water uit de kraan
Omdat het in Nepal vaak regent, hebben we genoeg water om te wassen en te koken. Dat water pompen we uit de
grond of uit de rivier. Op school hebben we wel een kraan, maar in het droge seizoen hebben we daar niets aan.
De bron waar dat water uit wordt gepompt, staat dan namelijk droog. We moeten dan zelf water uit flessen meenemen.
De school heeft niet alleen te weinig drinkwater, ook zijn er te weinig toiletten. Kinderen plassen daarom in een betonnen
goot, in een huisje. Dat stinkt wel erg!

De jerrycan
vullen met water.

Bij het waterpunt laat Sujata
haar zusje zien hoe ze zich moet
wassen.

Sujata in de klas.

Soms komt het water
met bakken uit de hemel!

Schone handen
Op mijn school is er in 2001 ‘de Kinderclub’ opgericht. Ik ben daar vorig jaar lid van geworden. Het idee om deze club op te
richten komt van UNICEF. De Kinderclub zorgt ervoor dat onze school schoon blijft. Zo hebben we de watertank en de toiletten
schoon gemaakt. Ook geven we voorlichting aan andere kinderen over hygiëne en handen wassen.
Ik heb op de Kinderclub geleerd dat je diarree krijgt als je ziekmakende bacteriën binnenkrijgt. Je ontlasting wordt dun en
daardoor verlies je veel vocht. Dan kun je uitdrogen. Als je je handen goed wast, komen die bacteriën niet zo makkelijk in je
mond en op je eten.
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Nepal
Nepal is een land in Azië. De
hoofdstad is Kathmandu.
Nepal is vier keer groter dan
Nederland.
Nepal is een bergachtig
land. De allerhoogste berg,

Ieder kind heeft
recht op schoon water
Kinderen hebben recht op schoon drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen
zoals een toilet. Voor ons is het normaal dat we de kraan open doen en dat daar
schoon en veilig water uit komt. Maar in veel gebieden op aarde is er te weinig

de Mount Everest, ligt in het

water of is het water vies. Ook in Nepal is dat het geval. Kinderen kunnen hierdoor

Himalaya gebergte aan de

ziek worden. Ze krijgen bijvoorbeeld infecties of diarree. Vaak zijn die kinderen arm

grens met China. Maar er
is ook platteland in Nepal.

en krijgen ze weinig gezond en gevarieerd eten. Hierdoor zijn zij zwakker en is ziek

Dat is handig om allerlei

worden extra gevaarlijk. In 2011 overleden 1,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar aan

producten op te verbouwen,

de gevolgen van vuil drinkwater en slechte hygiëne. Dat is ongeveer net zoveel als

zoals suikerriet en graan. Als
het bij ons zomer is, dan is

het aantal mensen dat in Limburg woont!

het in Nepal regenseizoen.
De regen komt dan met
bakken uit de hemel!
De meeste mensen (zo’n
80%) in Nepal zijn hindoe.
Dat zijn mensen die geloven
in het hindoeïsme. Sommige
hindoes geloven dat er één
God is, andere hindoes
geloven dat er meerdere
goden zijn. Hindoes vinden
dat je moet leven volgens
bepaalde regels. Ook
geloven ze dat je na de dood
opnieuw wordt geboren.
Dat heet reïncarnatie. Als
hindoes mediteren, dat is
een soort van bidden, dan
maken ze het heilige geluid
‘Ohm’.

Wat doet UNICEF?
UNICEF heeft daarom het programma WASH opgericht. Met WASH zorgt UNICEF
ervoor dat Sujata veilig water kan drinken waar ze niet ziek van wordt. Met hulp van
UNICEF worden er bijvoorbeeld waterpunten aangelegd. Ook krijgen kinderen
informatie over hygiëne, zeepgebruik en handen wassen. En er wordt gezorgd dat er
genoeg toiletten op school zijn. Dan hoeven Sujata en haar klasgenootjes niet meer
te plassen in de vieze goot. Zo werkt UNICEF aan de toekomst van kinderen in Nepal!
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In 2012 was 83% van alle kinderen ingeënt
tegen de belangrijkste kinderziektes

Cijfers over kindersterfte
Elke dag sterven er 17.000 kinderen. Elke dag! Vaak door oorzaken die heel makkelijk te voorkomen zijn zoals het drinken van
vervuild drinkwater. UNICEF vindt dat dit aantal nul moet zijn.
• Elke tien seconden sterft er ergens ter wereld een kind.
• De meeste kinderen daarvan (meer dan 70%) overlijden
voordat ze 1 jaar worden.
• 98% van de kinderen sterft in een arm land.
• Longontsteking en diarree zijn de twee ziektes waar de
meeste kinderen aan doodgaan. Elk jaar wel 2 miljoen!
• Ten zuiden van de Sahara sterft 1 op de 7 kinderen
aan malaria. Dat is een ziekte die wordt verspreid door
malariamuggen.
• In 2012 was 83% van alle kinderen ingeënt tegen de
belangrijkste kinderziektes zoals polio, difterie, tetanus
en mazelen.

• In bijna de helft van de sterfgevallen is het probleem dat
kinderen ondervoed zijn en daardoor niet goed tegen
een simpele zieke kunnen vechten.
• De landen waar kinderen de meeste kans hebben om te
sterven voor hun 5e verjaardag zijn: Sierra Leone, Tsjaad
Somalië, en Congo (DRC).
• Ruim 1,4 miljoen kinderen in India halen hun 5e verjaardag niet.
• In de landen in Afrika, onder de Sahara, is 25 keer zoveel
kindersterfte als bij ons.
• In Nederland overlijdt ongeveer 1 op de 250 kinderen
voor hun 5e verjaardag.

• 2% van de kinderen sterft aan de gevolgen van aids.
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Antwoorden op vragen over kindersterfte

Waarom sterven er zo ontzettend veel
kinderen?
Per dag overlijden er wereldwijd 17.000 kinderen omdat
ze ziek zijn. De meeste kinderen in arme landen gaan zelfs
dood aan ziektes waar je helemaal niet aan dood hóeft
te gaan, zoals diarree of longontsteking. Met de juiste
medicijnen zouden ze meestal wel weer beter kunnen
worden. Maar die zijn er vaak niet. Ouders hebben geen
geld voor de dokter of het ziekenhuis is te ver weg.
Een belangrijk probleem is ondervoeding. In arme landen
hebben veel mensen te weinig eten en drinken. Of ze
eten vaak hetzelfde soort eten waarin weinig vitamines
en bouwstoffen zitten. Daardoor worden kinderen sneller
ziek en is hun lichaam niet sterk genoeg om beter te
worden. Een ander probleem is slechte hygiëne. Soms
zijn er bijvoorbeeld geen goede wc’s, is er geen water
om je handen te wassen of is het drinkwater vervuild.
Zo komen er bacteriën in je lichaam waar je ziek van wordt.

En de kinderen die overleven?
Er zijn ook miljoenen kinderen die blijven leven, maar

ziektes zoals longontsteking en aids kunt voorkomen.

wel ziek blijven of steeds ziek worden. Ze kunnen niet

En dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor later,

goed aansterken omdat ze geen medicijnen krijgen

als je zelf kinderen krijgt. Want als je hebt geleerd over

en er niet gezond of genoeg te eten en te drinken is.

hygiëne, gezond eten en het voorkomen van ziektes, kun

Daardoor lopen ze een achterstand op. Ze gaan niet naar

je later ook beter voor je eigen kinderen zorgen. En die

school of kunnen niet goed meekomen omdat ze vaak

krijgen zo de kans op een gezond en gelukkig leven.

thuisblijven.

Waarom is school zo belangrijk?

Waarom gaat kindersterfte alleen over
kinderen tot 5 jaar?

Als je naar school gaat, leer je lezen, schrijven en rekenen.

Voor de 5e verjaardag wordt de basis gelegd voor de

Je kunt jezelf dan ontwikkelen in iets waarin je goed bent

verdere ontwikkeling. Die goede basis krijg je als je goed

of erg veel plezier in hebt. Dat is belangrijk voor een goede

en genoeg te eten krijgt, je ingeënt bent tegen allerlei

toekomst. Je kunt dan later makkelijker werk vinden.

ziektes en als je leeft in een schone omgeving. Met zo’n

Maar je leert nog veel meer op school. Bijvoorbeeld om

goede start bouwt elk kind genoeg weerstand op en

regelmatig je handen te wassen. Dan heb je namelijk

blijft het gezond. Redenen genoeg dus om kindersterfte,

veel minder kans om diarree te krijgen. Je leert hoe je

vooral in deze periode, zien te voorkomen.
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Is er in Nederland ook kindersterfte?
Ja. In Nederland sterft ongeveer 1 op de 250 kinderen
voor de 5e verjaardag. Elk kind is er natuurlijk één te veel.
Maar het is wel een stuk minder dan in sommige delen
van de wereld. Alle landen van Afrika, onder de Sahara
woestijn bijvoorbeeld: daar sterft 1 op de 10 voordat het
5 jaar wordt! UNICEF vindt dat álle kinderen gezond en
gelukkig moeten kunnen opgroeien. Waar je ook woont,
álle kinderen op de wereld hebben recht op goede
gezondheidszorg en medicijnen.

Is er ook goed nieuws?
In vergelijking met vroeger worden er nu minder
kinderen ziek. Bijvoorbeeld omdat ze ingeënt zijn,
gezonder eten of hebben geleerd om hun handen te
wassen. En veel meer zieke kinderen worden beter door
medicijnen, betere hygiëne en goede dokters. Vroeger
overleden er nog veel mensen aan mazelen. Nu hebben
bijna alle kinderen een prik gekregen zodat ze deze ziekte
niet meer kunnen krijgen. Mede dankzij UNICEF daalt
het aantal kinderen dat dagelijks overlijdt al sterk: van
25.500 kinderen per dag in 2006 naar 17.000 kinderen
per dag nu. Maar dat zijn er natuurlijk nog steeds véél te
veel. Wij zijn pas echt blij als het aantal nul is!

Water weetjes
• Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat uit water; er is veel meer water dan land.
• Jouw lichaam bestaat voor ongeveer 66% uit water.
• Er zijn twee soorten water; zout en zoet water. Alleen zoet water kan worden gebruikt als drinkwater.
• Van al het water op aarde, bestaat slechts 2,5% uit zoet water.
• Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan gebruikt worden als drinkwater.
• Bevroren water is 9% lichter dan water, waardoor ijs op water drijft.
• Met in bad gaan of douchen gebruiken we gemiddeld 46,5 liter water per dag.
• Een druppelende kraan kan 75 liter water per dag verspillen.
• Een groot deel van de mensen moet minstens 3 uur lopen om water te halen.
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Handen wassen, een serieuze zaak
Goed je handen wassen duurt twintig seconden. Geen stopwatch bij de hand?
Neurie dan ‘Lang zal hij leven + de hieperdepiep hoera’s’.

1. Zeep je handpalmen in.

5. Wrijf ook je duimen flink.

2. Was de bovenkanten van je handen en
de zijkanten van je vingers.

6. Vergeet je polsen niet.

3. Leg je handpalmen tegen elkaar en spreid je
vingers. Haak ze in elkaar en wrijf goed.

7. Spoel je handen af – liefst met stromend water.

4. Wrijf je vingertoppen tegen elkaar. Was je
nagels in de palm van je hand.

8. Schoon.

Wil je zien hoe Sujata haar zusje leert handen wassen? Bekijk het filmpje op www.unicef.nl/school

TIP!
Laat de kinderen in jouw klas zien hoe ze hun handen moeten wassen!
Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk
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UNICEF en kinderrechten
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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, voor-lichting en onderwijs, zodat ook deze kinderen hun talenten
kunnen gebruiken in de toekomst.
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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 je talent in te zetten
en 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 actie!
Lees de actietips op www.unicef.nl/school of bedenk zelf
iets dat je leuk vindt om te doen of waar je goed in bent.
UNICEF ontvangt liever geen kleding, schriftjes of andere
spullen. Dit kopen we op grote schaal in, waar mogelijk in
het land zelf. Vertel thuis en aan vrienden/klasgenoten dat je
actie wilt voeren. Misschien krijg je goede tips of hulp.

Stap 2. Verzamel wat je nodig hebt
Vaak heb je wel wat spulletjes nodig voor een actie. Haal
bijvoorbeeld de ingrediënten voor de koekjes die je wilt
bakken. 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 3. Voer de actie uit
Wees voorzichtig en ga niet zomaar aanbellen bij mensen
die je niet kent. Je kunt beter iets doen of iets maken voor
mensen die je kent. Zoals familie, vrienden en buren. Zorg
ook dat je nooit alleen met (veel) geld over straat gaat.
Het is slim om actie te voeren op plekken waar veel mensen
zijn. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Of op je sportclub.
Veel succes!

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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