
Propjes gooien, spreekbeurt houden, spieken, topo leren, 
kletsen, lachen... school! Misschien vind je het heel leuk om 
naar school te gaan, of heb je er juist even geen zin in. Maar 
stiekem is het wel heel fijn dat jij naar school kán. 

Want wist je dat er wereldwijd heel veel kinderen helemaal niet 
naar school gaan, omdat ze moeten werken? Ze hebben geen 

klasgenoten zoals jij, maar collega’s. Bijvoorbeeld in een land als Bangladesh. 
Daar moeten ruim 1,7 miljoen kinderen werken! 

Help je mee daar verandering in te brengen? Kom in actie!

We zetten alvast wat 
tips voor je op een rij!

Kun jij de meeste cup cakes van de 
klas bakken en verkopen? Nog 
leuker: bak samen met je vrienden 
cup cakes en verkoop ze aan je 
ouders, oma of je buurman!

Cup cake Battle

Verzamel met de klas zoveel 
mogelijk lege flessen. Maak 
bijvoorbeeld een inzamelplek op 
school. Lever de flessen in bij een 
supermarkt. Met de opbrengst van 
de flessen kan UNICEF bijvoorbeeld 
zorgen voor schoolspullen voor 
kinderen in Bangladesh.

Alle flessen 
verzamelen! 

Tip

Verzamel je 
opgehaalde geld 
in een mooie 
zelfgemaakte 
spaarpot. Welke 
boodschap zet jij 
op je spaarpot?

Verveel je je in de herfstvakantie? Help 
je buurman of je ouders met het 
opruimen van alle herfstbladeren in de 
tuin of op de stoep. Zij hebben hier vast 
een bijdrage voor de actie voor over! 

Herfstbladeren 
harken!

Organiseer een lesmarathon op school 
waarbij je je laat sponsoren voor elk uur 
dat je les hebt. Vraag aan je leerkracht 
om op deze dag extra speciale lessen te 
geven, zoals toverles, een extra gymles 
en natuurlijk een les over kinderarbeid.

Lesmarathon

Organiseer een actiemarkt bij jou 
op school. Nodig iedereen uit die 
je kent en verkoop je 
zelfgemaakte armbandjes, 
waxinehouders of cup cakes. Of 
zorg dat de bezoekers bij jouw 
kraampje een leuk spel kunnen 
spelen. 

Tip: knutsel een prijs voor de 
winnaars en zorg dat je je 
spaarpot bij de hand hebt voor 
het ingezamelde geld. 

Actiemarkt 
op school

Organiseer een bingo-avond voor je 
familie of je vrienden. Vraag alle 
deelnemers om een kleine bijdrage 
zodat we de kinderen in Bangladesh 
kunnen helpen. Maak zelf een leuke 
prijs voor degene die als eerst 
BINGO heeft! 

Bingo!

Knip een t-shirt uit een wit 
papier. Welke boodschap 
heb jij voor de regering in 
Bangladesh om kinderarbeid 
te kunnen stoppen? Of welke 
wens heb jij voor de 
kinderen in Bangladesh? 
Schrijf het op het t-shirt en 
hang alle t-shirts aan een 
waslijn in de klas of op het 
schoolplein. Zo kan iedereen 
zien dat jullie actie voeren 
tegen kinderarbeid!

Maak een 
 actie t-shirt

Welke wens heb jij? Maak op school 
een wensput. Alle kinderen kunnen een 
wens doen door een klein muntje in de 
put te gooien. Misschien komt jouw 
wens wel uit én tegelijkertijd help je 
kinderen in Bangladesh aan 
schoolspullen. 

De wensput

De opbrengst
Maak een actie aan op www.unicef.nl/kinderarbeid of vraag 
je leerkracht / ouders om het opgehaalde  geld over te maken 
naar het rekeningnummer NL86INGB 0000 000121 en zet er je 
naam en deze code 309281 bij.

Kom in actie 
tegen kinderarbeid



En vergeet niet jouw actie te delen! 
#Inactietegenkinderarbeid

… Er in Bangladesh helaas nog ruim 
1.7 miljoen kinderen tussen 5 en 17 
jaar werken

Met jouw hulp kan UNICEF 
kinderarbeid opsporen en 
aanpakken. We zorgen voor 
speel- en leerplekken voor 
werkende kinderen en we 
leggen aan ouders en bazen 
uit waarom onderwijs zo 
belangrijk is. We zorgen 
ervoor dat ook de armste 
kinderen naar school 
kunnen en dat kinderarbeid 
minder voorkomt. 

Wist je dat....

… Kinderen in Bangladesh vaak in 
het huishouden, in de landbouw, 
in kledingfabrieken en als 
vuilnismannen werken

… Deze kinderen niet 
naar school gaan en vaak 
worden mishandeld

… Dhaka de hoofdstad is van 
Bangladesh. Hier werkt maar 
liefst 1 op de 12 kinderen 
tussen de 10 en 14 jaar

www.unicef.nl/kinderarbeid www.unicef.nl/kinderarbeid

Kom jij met de klas in 
actie tegen kinderarbeid?

Net als jij!

Zodat kinderen weer 
naar school kunnen.


