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Voorwoord

Beste lezer, 

Op de drempel van het nieuwe jaar worden nieuwjaarswensen uitgesproken en 
goede voornemens gemaakt. En wij doen daar graag aan mee. We wensen u dan 
ook een gelukkig en gezond 2017 toe en spreken de wens uit u ook in het nieuwe 
jaar weer te mogen begroeten. Want samen maken we verschil voor alle kinderen 
die dat nodig hebben. 

Als dank dat u samen met ons opkomt voor de rechten van ieder kind bieden we
u met plezier dit bijzondere boekje aan. Het bevat tien kleine verhalen van
nationale en internationale auteurs, die we in het kader van de ‘Internationale Dag 
van de Rechten van het Kind’ en de zeventigste verjaardag van UNICEF dit najaar 
vroegen iets te schrijven onder het thema ‘wat ik wens voor ieder kind’. 

Het is een bundeling prachtige verhaaltjes geworden met elk een eigen stem
en standpunt. Samen geven ze een belangrijke boodschap aan de wereld af:
een boodschap voor ieder kind!

Veel leesplezier.  

Suzanne Laszlo
Algemeen directeur UNICEF Nederland 



Wat je droomt,
gebeurt ook echt.

Alleen ben jij
de enige die

dat weet.
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Als kind droomde ik dat ik in een luchtballon onder water reisde over de bodem van de 
zee. Kort daarvoor had ik voor het eerst een luchtballon gezien. Het was een zachte
zomeravond, ik was bijna vier. Ik vertelde mijn moeder wat ik gedroomd had. Ze zei niet dat 
het maar een droom was. Ze zei: “Wat je droomt, gebeurt ook echt. Alleen ben jij de enige die 
dat weet.”

Thomas Verbogt
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Er zijn kinderen die de deur niet uit hoeven om dagelijks te maken te krijgen met geweld 
en angst. Zij zijn thuis niet veilig, bij hun eigen papa en mama. Het lijkt zo vanzelfsprekend 
dat ouders liefdevol voor hun kinderen zorgen. Zó vanzelfsprekend dat we er blindelings op 
vertrouwen dat het achter alle voordeuren in onze omgeving wel goed zit. We zouden beter 
moeten weten en beter moeten opletten.

Renate Dorrestein

Het lijkt zo
vanzelfsprekend
dat ouders
liefdevol voor
hun kinderen
zorgen.
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Lief Kind, grote mensen weten precies wat goed voor jou is. Alles waar jij recht op hebt,
hebben zij keurig vastgelegd in een verdrag: ‘Het Verdrag van de Rechten van het Kind’.
Het vervelende is alleen dat grote mensen vaak vergeten wat ze kinderen hebben beloofd. Ze 
zeggen: “Zo, dat ligt vast. Daar zullen de kinderen van de wereld blij mee zijn”. En daarna 
gaan ze weer iets anders beloven en vastleggen.

Lief Kind, vergeet niet dat jij die grote mensen altijd kunt houden aan wat ze hebben beloofd 
en vastgelegd. Daar heb jij récht op.

Paul van Vliet

... vergeet niet
dat jij die grote
mensen altijd
kunt houden
aan wat ze
hebben
beloofd ...



Wonderlijk
hoe ze nooit
lijken te
luisteren
en nu wel ...
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Tijdens de laatste gaap van september staat het hoge scherm nog eenmaal aan het einde van 
het veld.

De naderende nacht begint speelgoed te verduisteren. Ouders roepen hun
kinderen naar de auto’s, het is tijd om te gaan zitten. Onrustige knieën krijgen dekens, borden 
met dampend eten. 

Bambi.

Wonderlijk hoe ze nooit lijken te luisteren en nu wel, hoe ze altijd lijken te dromen en nu ook.

Gustaaf Peek



Ik wens kinderen 
drie dingen toe:

verzorging,
veiligheid

en vrijheid.
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Ik wens kinderen drie dingen toe: verzorging, veiligheid en vrijheid. 
Verzorging, zodat ze gezond en gekoesterd kunnen opgroeien. 
Veiligheid, zodat ze onbeschadigd en met vertrouwen in zichzelf en hun omgeving groot
kunnen worden. 
En vrijheid om hun weg te zoeken, hun fouten te maken en hun individuele vorm van succes 
te ontdekken. Zodat ze uiteindelijk allemaal, ieder op zijn eigen unieke manier, weer het
hunne bij kunnen dragen aan de bijzondere plek die onze wereld is.

Annejet van der Zijl
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A boy was watching his grandmother write a letter. At one point he asked: ‘Are you
writing a story about what we’ve done? Is it a story about me?’ His grandmother stopped
writing her letter and said to her grandson:

‘‘I am writing about you, actually, but more important than the words is the pencil I’m using.
I hope you will be like this pencil when you grow up.’’

Intrigued, the boy looked at the pencil. It didn’t seem very special. ‘‘But it’s just like any other 
pencil I’ve ever seen!’’

‘‘That depends on how you look at things. It has  ve qualities which, if you manage to hang 
on to them, will make you a person who is always at peace with the world.

First quality: you are capable of great things, but you must never forget that there is a hand
guiding your steps. We call that hand God, and He always guides us according to His will.

Second quality: now and then, I have to stop writing and use a sharpener. That makes the 
pencil suffer a little, but afterwards, he’s much sharper. So you, too, must learn to bear certain 
pains and sorrows, because they will make you a better person.

Third quality: the pencil always allows us to use an eraser to rub out any mistakes. This
means that correcting something we did is not necessarily a bad thing; it helps to keep us on 
the road to justice.

Fourth quality: what really matters in a pencil is not its wooden exterior, but the graphite insi-
de. So always pay attention to what is happening inside you.

Finally, the pencil’s  fth quality: it always leaves a mark. In just the same way, you should 
know that everything you do in life will leave a mark, so try to be conscious of that in your 
every action.’’

Paulo Coelho

What really matters
in a pencil is not

its wooden exterior,
but the graphite inside.



I want every
child born

anywhere to
delight in
what life
offers...
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I want every child born anywhere to delight in what life offers these days. This includes 
immunization jabs; good schools during their childhood; peace and its dividends at home and 
out of the home; a comfortable enough life with little or no stress until they can look after 
themselves. I would want every child to enjoy these and other rights to peace, rights that
con rm their dignity, safety and full humanity.

Nuruddin Farah
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I want every child to go to sleep well-fed. And not worry about the next meal. Or the next. I 
want every child to have primary healthcare. I want every child to be protected by adults. And 
to take for granted the kindness of adults. And never to be treated like adults.

Chimamanda Ngozi Adichie

I want
every child
to go to
sleep
well-fed.



...she takes
it back smiling

and with a
skilful move

fashions
a string

butter y.
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She comes to me with a hesitant smile and a loop of red thread held up between her  ngers. 
I haven’t done a Cat’s Cradle for more than 30 years. The girl is waiting. She and her family 
have travelled more than 3,000 miles from their Afghan village where the Taliban threatened 
to kill her for learning English, to this camp on a Greek island which is sunny and safe but 
they cannot leave. In the camp they call her Princess because she is always so immaculately 
turned out and well-mannered. I take the string between my  ngertips and manage a simple 
back and forth and she takes it back smiling and with a skilful move fashions a string
butter y. But when she passes it again and I try to make a Jacob’s Ladder, it has been too 
many years and the string gets tangled and she walks away a sad princess.

Christina Lamb



And I wish
every child can

feel safe at home
and outdoors,

and I don’t want
anyone to be

harmed.
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My dream for every child is for them to want to dream to achieve the talent they are
good at. 
And I wish every child can go to school because education is important. 
And I wish for every child a peaceful home, and when a child is sick I wish a person can
take care of him/her. 
And I wish every child can have fun with no wars and that all the children who don’t have 
blankets, socks, jerseys could keep warm. 
And I wish every child who wants to write a book does not go off-track. 
And I wish every child can feel safe at home and outdoors, and I don’t want anyone to be
harmed.
And I want every child to inspire others with their talents and to be themselves without sho-
wing off.

Michelle Nkamankeng
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De auteurs 

Thomas Verbogt 
Thomas Verbogt (1952) debuteerde in 1981 met de verhalenbundel De feestavond. Sindsdien 
schreef hij vele romans, verhalenbundels en toneelstukken. Hij heeft een dagelijkse column in
De Gelderlander. Verbogt wordt vooral geprezen om zijn melancholieke en lichte toon en zijn 
 lmische manier van vertellen. 

Renate Dorrestein 
Renate Dorrestein is schrijver en journaliste. Het werk van Dorrestein wordt nationaal en
internationaal bejubeld. Ze ontving vele prijzen en nominaties. In 1993 ontving ze de Annie
Romeinprijs voor haar hele werk. 

Paul van Vliet
Paul van Vliet is schrijver, zanger, ondernemer en sinds 1992 ook ambassadeur van UNICEF
Nederland. Voor zijn werk ontving hij verschillende (koninklijke) onderscheidingen prijzen,
waaronder de Blijvend Applaus Prijs in 2010 voor zijn gehele oeuvre en de Groenman taalprijs
in 2013. 

Gustaaf Peek 
Gustaaf Peek is schrijver en redacteur van het literair tijdschrift De Revisor. Hij woont en werkt 
in Amsterdam. Peek’s vierde roman Godin, held verscheen in oktober 2014 en werd begin 2015 
genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs.

Annejet van der Zijl 
Annejet van der Zijl is een van de bekendste en meest gelezen literaire non- ctieschrijvers van 
ons land. Haar werk is bekroond met diverse prijzen. Zelf ontving ze de prestigieuze Gouden 
Ganzenveer voor haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord.
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Paulo Coelho 
De Braziliaanse schrijver Paul Coelho heeft verschillende ‘bestsellers’ op zijn naam staan,
waaronder The Alchemist. Zijn werk is in meer dan 65 talen is vertaald. Hij ontving vele prijzen. 
Met zijn ‘Paulo Coelho Instituut’ gebruikt hij zijn internationale bekendheid om armoede te
bestrijden en kansarme Brazilianen te helpen. 

Nuruddin Farah
Nuruddin Farah - romanschrijver, toneelschrijver en essayist - werd geboren in Baidoa, Somalië. 
Hij is de auteur van vele romans en de winnaar van een aantal belangrijke literaire prijzen. 

Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie groeide op in Nigeria. Zij is de auteur van de romans Purple
Hibiscus, Half of a Yellow Sun en de verhalenbundel The Thing Around Your Neck, die talrijke 
onderscheidingen ontvingen. Haar laatste roman Americanah won verschillende prijzen en werd 
door The New York Times uitgeroepen tot één van tien beste boeken van het jaar. 

Christina Lamb
Christina Lamb is journalist van de Sunday Times. In 2009 werd ze bekroond met de prestigieuze 
Prix Bayeux Calvados voor haar verslaggeving uit Afghanistan. Ze won de Foreign Press
Association Award voor ‘het verhaal van het jaar’ in 2007 en werd in Groot-Brittannië
uitgeroepen tot ‘buitenlandcorrespondent van het jaar’. Ze is de auteur van diverse boeken,
waaronder The Africa House en I Am Malala, dat ze samen met Malala Yousafzai schreef. 

Michelle Nkamankeng
Michelle Nkamankeng werd in 2008 in Johannesburg, Zuid-Afrika, geboren. Al op zeer jonge 
leeftijd toonde ze interesse in lezen en schrijven. Op 7-jarige leeftijd had ze al vier boeken
geschreven. Haar eerste boek, Waiting for the Waves, werd gepubliceerd in september 2016.
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