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Ieder kind heeft recht
op goede voeding
Kinderen hebben recht op goede en gezonde voeding. Een
appel bij het ontbijt en brood mee naar school: voor ons
vaak heel normaal. Voor veel kinderen in Mozambique is dit
minder vanzelfsprekend. Er is niet genoeg eten of mensen
weten niet goed wat gezond eten is. In Mozambique is
bijna de helft van de kinderen ondervoed. Dit komt doordat
kinderen bijvoorbeeld alleen maar cassavepap of rijst eten.
Daar zitten niet voldoende vitaminen, mineralen, eiwitten,
koolhydraten en vetten in. Als kinderen bijna geen groenten, fruit,
vlees of vis eten worden ze sneller ziek.

Waar
In het zuidoosten van Afrika.
Buurlanden zijn Tanzania,
Malawi, Zambia, Zimbabwe,
Zuid-Afrika en Swaziland.
In de hoofdstad Maputo
wonen ongeveer 1 miljoen
mensen.
Oppervlakte
801.590 km² (bijna 20 keer zo
groot als Nederland).
Bevolking
Mozambique heeft meer dan
23 miljoen inwoners.
Taal
De officiële taal is
Portugees. De Afrikaanse
talen die gesproken worden,
behoren tot de Bantoetalen.
Geschiedenis
Na jaren van burgeroorlog
gaat het sinds 1992
weer beter met het land.
Maar na bijna 20 jaar van

Wat doet UNICEF?

vrede, politieke stabiliteit en

UNICEF

sterke economische groei

ondervoedingsprobleem. We zorgen ervoor dat voorlichting wordt gegeven. Want

is Mozambique nog steeds

vaak weten mensen niet hoe ze goed en gezond kunnen eten. Ook zorgen we ervoor

het op twee na armste land
ter wereld.

werkt

samen

met

de

regering

van

Mozambique

aan

het

dat vitaminen en mineralen aan het eten worden toegevoegd, dat kinderen onder de
5 jaar vitamine A krijgen en dat er wordt gecontroleerd of ze goed groeien. Ernstig
ondervoede kinderen krijgen Plumpy’Nut®: een extra voedzame pasta die een beetje
op pindakaas lijkt. Hierdoor sterken kinderen snel aan.
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Cijfers en weetjes over voeding in
Mozambique
Elke dag sterven duizenden kinderen door ziektes die vaak heel makkelijk te voorkomen zijn. Vaak is ondervoeding een
onderliggende oorzaak. Kinderen hebben door te weinig gezond eten een lage weerstand en worden eerder ziek.

• Elk jaar worden in Mozambique 875.000 kinderen

• 6% van de kinderen is acuut ondervoed. Deze kinderen

geboren. Van al deze baby’s halen 26.000 kinderen de

hebben snel voeding nodig anders kunnen ze overlijden.

eerste maand niet, 55.000 halen hun eerste verjaardag

• 43% van de kinderen onder de vijf jaar in Mozambique

niet en 85.000 halen hun vijfde verjaardag niet.

is chronisch ondervoed. Kinderen hebben dan lange

• 1 op de 11 kinderen in Mozambique overlijdt voor de

tijd te weinig gezond eten gekregen en zijn daardoor

vijfde verjaardag. Ondervoeding is een belangrijke

vaak te klein voor hun leeftijd en lopen een blijvende

oorzaak van kindersterfte.

achterstand op.
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Olinda uit Mozambique
‘Hoi, ik ben Olinda en ik ben 12 jaar. Ik woon in Mozambique. Dit is
een land in het zuidoosten van Afrika. Ik houd van touwtjespringen,
speel graag met vriendinnen en ik vind het leuk om naar school te
gaan. Ook help ik vaak met koken. Maar er is in Mozambique niet
altijd veel te eten…

Als ik thuis help met koken stamp ik bijvoorbeeld cassave fijn.
Cassave is een wortel waar je meel en pap van kan maken. We
eten bijna elke dag cassave. Later wil ik lerares worden. Mijn
wens is dat alle kinderen in Mozambique gezond zijn.‘

Met een lege buik naar school

Olinda stampt cassave fijn

Lang niet alle kinderen in Mozambique zijn gezond. Er zijn
kinderen die niet voldoende te eten krijgen of kinderen die elke dag hetzelfde eten. Ze eten dan bijvoorbeeld cassavepap
zonder gezonde toevoegingen als noten, olie of groente. Kinderen kunnen dan een blijvende achterstand oplopen.
Dit zorgt ervoor dat ze te klein zijn voor hun leeftijd en op school bijvoorbeeld moeite hebben met leren of met zich
concentreren. Of ze voelen zich ziek en gaan hierdoor helemaal niet naar school.

Ondervoeding
Sommige kinderen halen de basisschool niet eens. 1 op de 11 kinderen in Mozambique sterft namelijk al voor zijn 5e verjaardag.
Vaak door ziektes die heel makkelijk te voorkomen zijn. Zoals diarree, malaria en longontsteking. Vaak is ondervoeding een
onderliggende oorzaak. Als kinderen ondervoed zijn hebben ze minder weerstand en kunnen ze eerder ziek worden en
overlijden.

Olinda houdt van touwtje
springen
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Olinda in de klas

Antwoorden op vragen over
UNICEF en voeding
Waarom is eten belangrijk?
Voedsel is belangrijk voor iedereen. Vooral voor kinderen.
Goed eten helpt je namelijk om te groeien, om energie
te krijgen en om gezond te blijven. Om te groeien heb je
eiwitten nodig. Eiwitten vind je bijvoorbeeld in vlees, vis,
kaas, noten, melk en eieren. Eten heb je ook nodig voor
energie, zodat je kunt leren en spelen. Energie haal je uit
koolhydraten en die zitten in aardappelen, pasta, brood en
rijst. Je blijft gezond als je genoeg vitamines binnenkrijgt.
Vitamines zitten bijvoorbeeld in groenten en fruit. Al met
al heb je een heleboel verschillende voedingstoffen nodig.

Is er genoeg voedsel voor iedereen?
Ja. Het eten is alleen oneerlijk verdeeld. Wij gooien
soms eten weg en in andere landen hebben mensen
honger. Hoe dat komt? Natuurrampen - zoals droogte,
overstromingen, een aardbeving of een insectenplaag
- vernietigen vaak de oogst. Er zijn ook mensen die
moeten vluchten tijdens een oorlog. Ze kunnen dan
geen eten meer verbouwen of het vee (koeien, schapen,
geiten, paarden) verzorgen.

hebben gehad dat ze snel kunnen overlijden. Het is dan
ook heel belangrijk dat deze kinderen snel gezond eten en

Wat is ondervoeding?

drinken krijgen.

In Mozambique is 43% van de kinderen chronisch
ondervoed. Maar wat is dat, chronische ondervoeding? Je

Is er ook ondervoeding in Nederland?

bent ondervoed als je te weinig eet, óf als je niet gezond

Ja. Zelfs in landen als Nederland en Amerika zijn er soms

genoeg eet. Ondervoede kinderen eten bijvoorbeeld alleen

ondervoede kinderen. Ze eten bijvoorbeeld alleen patat

maar rijst, zonder groenten, fruit, vlees of vis. Ze krijgen

en hamburgers en nooit groenten of fruit. Maar er zijn

dan niet alle vitamines, mineralen, eiwitten, koolhydraten

wel veel minder kinderen ondervoed in rijkere landen.

en vetten binnen die nodig zijn. Ze kunnen dan een
achterstand oplopen die niet meer in te halen is. Zo zijn
ze vaak te klein voor hun leeftijd, kunnen ze zich minder
goed concentreren op school en hebben ze moeite met
schrijven en tekenen. Ook hebben chronisch ondervoede
kinderen een lagere weerstand: ze worden sneller ziek.
Kinderen zijn acuut ondervoed als ze zo weinig eten
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Vier belangrijke stoffen
Ondervoede kinderen krijgen niet genoeg van (één van de) voedingsstoffen uit de tabel. Terwijl ze heel belangrijk zijn!
UNICEF heeft hier oplossingen voor.
Wat

Waarom belangrijk

Oplossing van UNICEF

IJzer

Goed voor de
schoolprestaties,tegen
bloedarmoede

Bijvoeding met speciale koeken,
Plumpy’Nut® (soort pindakaas)

Vitamine A

Geeft je weerstand tegen ziektes
en tegen blindheid

Druppels voor baby’s

Jodium

Goed voor de schoolprestaties

Jodium aan zout toevoegen

Foliumzuur

Goed voor de rode bloedcellen

Bijvoeding met speciale koeken,
Plumpy’Nut® (soort pindakaas)

Dit is zo’n zakje Plumpy’Nut®

Wat doet UNICEF?
Voorlichting over voeding
Het is belangrijk dat ouders en kinderen weten wat gezonde voeding is. UNICEF zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen weten wat gezond eten is. Zwangere vrouwen en moeders krijgen voorlichting over het geven van borstvoeding
aan hun kinderen. En ook worden er speciale kooklessen georganiseerd. Hier leren mensen hoe ze hun eten gezonder
kunnen maken. Bijvoorbeeld door noten, ei en bladeren toe te voegen aan cassavepap.

Voeding op school
Op school leren veel kinderen over voeding. UNICEF zorgt er in veel landen voor dat kinderen een maaltijd krijgen op
school. En dat ze van alles leren over gezond eten. Bijvoorbeeld door moestuinen op school aan te leggen.

Bijvoeding, meten en wegen
Ondervoede kinderen zijn te klein en te licht. UNICEF doet daarom ‘groeicontroles’. Kinderen worden gemeten en gewogen om te zien of ze ondervoed zijn. Als dat zo is, krijgen ze speciale bijvoeding. Zo krijgen ze bijvoorbeeld Plumpy’Nut®:
een voedzame pasta die een beetje lijkt op pindakaas.

Voedsel voor kinderen in nood
Tijdens een oorlog of na een natuurramp hebben mensen vaak te weinig voedsel. UNICEF zorgt er dan voor dat er eten
en veilig drinkwater is.
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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 in 192 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 waterleidingen. 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 kinderhulporganisatie ter wereld.

12 belangrijke kinderrechten

1. Het recht op een naam en nationaliteit.
2. Het recht op bescherming tegen 		
kinderarbeid.

7. Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte
kinderen.
8. Het recht op onderwijs.

3. Het recht op spel en ontspanning.

9. Het recht op bescherming tegen mishandeling.

4. Het recht om je mening te geven en informatie te

10. Het recht op speciale bescherming bij een oorlog.

verzamelen.
5. Het recht om op te groeien bij familie.

11. Het recht op schoon water.
12. Het recht op voedsel.

6. Het recht op een veilig en gezond leven.

Zoveel begint bij een kind
Élk kind moet de kans krijgen gezond op te groeien en zich te ontwikkelen. Ook al die kinderen op aarde die niet goed of
onvoldoende te eten krijgen. Zij zijn ondervoed en krijgen te maken met gezondheidsproblemen, een ontwikkelachterstand en lopen het risico vroegtijdig te overlijden. Daar moeten we iets aan doen. Samen kunnen we kinderen een goede
start geven. We zorgen dat ondervoede kinderen behandeld worden en voorkomen ondervoeding door bijvoeding en
voorlichting te geven aan kinderen en hun moeders. De juiste zorg in de jongste jaren legt immers een beslissende basis
voor hun toekomst.
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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 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. 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,
stickers en ballonnen. Bel hiervoor naar 088 444 96 50 en
vertel erbij dat je actie gaat voeren voor UNICEF.
Of bestel via 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 en
woonplaats. 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.
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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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