
UNICEF Kid Power
Nederlandse basisscholen bewegen voor ondervoede kinderen

Sponsoring door 
partners: 12.500 
stappen leveren 

1 zakje voedzame 
pindapasta op

Schoolklassen 
bewegen van 6 t/m 
31 maart 2017 zo 
veel mogelijk om 

ondervoede kinde-
ren te helpen

Kinderen krijgen 
UNICEF Kid Power-
bandjes om stappen 

te tellen

Kinderen komen in 
beweging en leren 
spelenderwijs over 

(onder)voeding, 
beweging en 
kinderrechten

UNICEF helpt 
ernstig ondervoede
kinderen met het 

sponsorgeld

1 op de 4 kinderen in ontwik-
kelingslanden is onder-

voed. In Nederland zor-
gen slechte voeding en 
weinig beweging er juist 
voor dat 1 op de 7 kinde-
ren overgewicht heeft. 
Met Kid Power slaat 

UNICEF een brug tussen 
ongezond leven hier en on-

dervoeding in andere landen.

UNICEF Kid Power is een basisscholenproject voor groep 6, 
7 en 8. Kinderen in Nederland  leren op een speelse manier 
over het recht op goede voeding en komen in beweging om 
ondervoede kinderen ergens anders op de wereld te helpen.

Een stappenteller meet een maand lang alle bewegingen die 
kinderen maken en zet deze om in punten. Sponsoren zetten 
de punten om in zakjes levensreddende pindapasta en dra-
gen bij aan ons wereldwijde ondervoedingsprogramma.

Kinderen, scholen en bedrijven werken samen 
UNICEF Kid Power is een beweging van kinderen, scholen 
en bedrijven: vóór een gezonde leefstijl en tégen ondervoe-
ding. In Amerika is UNICEF Kid Power al een groot succes: 
125.000 kinderen kwamen in beweging en hielpen daarmee 
4.000 ondervoede kinderen wereldwijd.

U heeft nu de mogelijkheid om UNICEF Kid Power groot te 
maken in Nederland. Help onze kinderen om ondervoede 
kinderen in andere landen te helpen.

Het verschil maken voor kinderen 
hier én kinderen daar? 
Kom dan ook in beweging en word 
partner van UNICEF Kid Power! 

Neem contact op via 
uw contacpersoon of 
via kidpower@unicef.nl

Het doel van UNICEF is dat ieder kind 
overal ter wereld kind kan zijn. 
Wij zorgen dat kinderen gezond opgroei-
en, naar school kunnen, beschermd wor-
den en hulp krijgen in noodsituaties. 

Kenmerkend voor UNICEF is, dat wij dit 
samen met partners doen. Bedrijven en 
overheden werken samen met ons aan 
een maximale positieve impact voor kin-
deren door:

• financiële steun voor grootschalige 
programma’s voor kinderen

• het integreren van kinderrechten in het 
MVO-beleid en in de bedrijfsvoering

• inzet van expertise & innovatie

Met één gezamenlijk doel: 
een betere wereld voor kinderen.

UNICEF & Partners 
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