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Het verkeerde profiel
Perline is een meisje van 8. Ze is arm en leeft in een plattelands-
gemeenschap. Haar familie behoort tot een etnische minderheid 
die de nationale taal van het land niet spreekt. Perline heeft het 
typische profiel van een kind met weinig kansen om ooit naar 
school te kunnen gaan. Dit op zich al sombere vooruitzicht, kan 
nog verergeren als zo’n kind een handicap heeft of seropositief 
is. Er bestaat wel degelijk een profiel van kinderen die zijn 
uitgesloten van het onderwijs. Perline - moest ze bestaan - zou 
hiervan een perfect voorbeeld zijn. 

1  Een van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen is erop gericht middelen te voorzien om tegen 2015 alle kinderen (jongens 
en meisjes) de lagere school volledig te laten afmaken. 

2  Dit cijfer moet worden genuanceerd, want we weten dat ingeschreven kinderen niet altijd naar school gaan.
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De campagne van 2012 ‘Stap na stap 
dichter bij school’ richt zich op een 
groep kinderen die bijzonder worden getrof-
fen door de uitsluiting van onderwijs, nl. 
kinderen op het platteland. Via deze nieuwe 
actie maakt u kennis met de inspanningen 
van UNICEF om alle kinderen op weg te 
helpen naar school. 

De laatste tien jaar werd er aanzienlijke 
vooruitgang geboekt op het vlak van de toe-
gang tot het basisonderwijs 1: in 2000 gingen 
wereldwijd 106 miljoen kinderen niet naar 
school; nu zijn het er ‘nog maar’ 67 miljoen 2. 
Een aantal van de armste landen zijn er 
spectaculair op vooruitgegaan. Maar ondanks 
deze vooruitgang, zitten miljoenen kinderen 
nog altijd niet op de schoolbanken. Miljoenen 
anderen maken hun lagere schoolstudies 
niet af. Vaak geeft men de armoede hiervan 
de schuld, maar dit is niet de enige oorzaak. 
Internationaal onderzoek wijst op een reeks 
belangrijke knelpunten die het schoolverloop 
van kinderen kunnen verhinderen. 

Dit zijn de voornaamste:
• grote afstand tot de school
• ongunstige familiale leefomgeving 
•  sociale, economische en culturele situatie 

van het kind
•  onaangepaste onderwijsprogramma’s en 

onderwijs van slechte kwaliteit 
• noodsituaties 

een stap dicHter 
bij de scHool
De twee belangrijkste categorieën kin-
deren zonder toegang tot het onderwijs, 
zijn zij die in landelijke gebieden wonen 
of in gebieden getroffen door noodsitua-
ties (conflicten, natuurrampen). Het gaat 
hier om de armste en meest kwetsbare 
kinderen. Net daarom zouden vooral zij 
naar school moeten kunnen gaan. Maar 
ze leven waar de basisvoorzieningen het 
meest beperkt zijn. Door het gebrek aan 
onderwijs zijn zij nog meer de gevangenen 
van de armoede.

De campagne leren overleven die 
UNICEF België in 2011 startte over het 
thema onderwijs richt zich vooral op deze 
meest kwetsbare groepen. In 2011 legden 
we het accent op de kinderen die niet 
naar school kunnen omwille van noodsi-
tuaties. Dit jaar doet de campagne ‘Stap 
na stap dichter bij school’ een oproep 
voor die kinderen die het meest getroffen 
worden door uitsluiting van het onderwijs: 
de kinderen op het platteland. 
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Waarom een campagne 
over onderwijs 
op het platteland ?

Bijna drie vierde van de armen over heel de 
wereld wonen op het platteland. In 2011 
ging het om 71% van de bevolking uit de 
minst ontwikkelde landen. Ondanks alle 
inspanningen op wereldniveau behouden 
landelijke streken een zeer belangrijke scho-
lingsachterstand. Het lage opleidingsniveau 
is zowel oorzaak als gevolg van de armoede 
op het platteland. 

Kinderen die op het platteland leven, vooral 
in afgelegen streken, lopen het grote risico 
nooit naar school te gaan. Omdat deze 
gebieden weinig bevolkt zijn, moeten zij erg 
lange afstanden lopen tot aan de school. 

De situatie is nog erger voor arme kinderen, 
voor meisjes, voor wie behoort tot een etni-
sche of taalminderheid, een autochtone 

bevolking of een lagere kaste, of voor wie 
een handicap of hiv/aids heeft. En wie dan 
toch op de lagere school geraakt, kan die 
dikwijls niet afmaken of kan op het einde 
ervan niet lezen of schrijven. 
De plattelandsscholen zijn vaak slecht 
uitgerust en de onderwijzers niet goed 
opgeleid en slecht betaald. 

De ouders van de kinderen uit de landelijke 
gebieden zijn bovendien minder geschoold 
en de traditionele culturele gewoonten 
verdedigen niet altijd het onderwijs. 
Tot slot behoren landelijke gebieden - vooral 
de meest afgelegen streken - zelden tot 
de prioriteiten van de overheden. Nieuwe 
scholen zijn er dus schaars en goede 
leerkrachten zijn eerder geneigd om in de 
steden te blijven. 

de Unicef-interventies 

De onderwijsprogramma’s van UNICEF 
draaien rond vier grote assen: voorschools 
onderwijs, toegang tot het onderwijs voor 
alle kinderen, kwaliteitsvol onderwijs en 
onderwijs bij humanitaire crisissen en na 
noodsituaties. Willen we alle hinderpalen 
voor het onderwijs van kinderen in de lan-
delijke gebieden wegwerken, dan moeten 
ze tegelijkertijd aangepakt worden. Anders 
verdwijnt het voordeel van een actie meteen 
in het geheel van de andere problemen die 
nog overblijven. UNICEF steunt of ontwik-
kelt dus specifieke interventies: 
•  de afschaffing van inschrijvingsgelden 

voor scholen
• invoering van studiebeurzen
•  maaltijden en toiletten op school
•  schoolmateriaal
•  de opleiding van leerkrachten 
•  aangepaste en flexibele 

onderwijsprogramma’s
• hiv/aidspreventie, enz. 

Onderwijs is inderdaad van essentieel 
belang voor de aanpak van diverse 
problemen die de ontwikkelingskansen 
van het kind bepalen. 

Het gaat daarom om een geïntegreerde 
benadering. Deze wil de armoede 
bestrijden, de ontwikkeling stimuleren 
en de Millennium Ontwikkelingsdoel-
stellingen realiseren. De voordelen van 
kwaliteitsonderwijs voor de kinderen uit 
landelijke gebieden, hebben niet alleen 
een invloed op de gemeenschap waarin 
zij leven, maar ook op de migratiestromen 
naar de steden. 



Sommige landelijke gebieden beschikken over 
geen enkele school. De fysieke afstand is dus 
een van de eerste redenen voor het gebrek aan 
onderwijs. In heel wat landelijke gebieden zijn 
de armste gezinnen ook het verst verwijderd 
van de basisvoorzieningen (gezondheidscentra, 
klinieken, scholen). Zo speelt de afstand tussen 
de woning en de school vaak een bepalende 
rol voor de opleiding van de meest kwetsbare 
kinderen. 

De kinderen van stammen in India die in dorpen 
wonen, verspreid over afgelegen gebieden, 
moeten de langste trajecten lopen tot aan hun 
school. In de Democratische Volksrepubliek 
Laos heeft slechts 80% van de niet–Lao-Thai 
plattelandskinderen een lagere school in hun 

dorp Maar 4% heeft er een gebouw ter 
beschikking voor de eerste cyclus van het 
secundair onderwijs.  

In veel Afrikaanse landen is de gemiddelde 
afstand tussen de school en de woonplaats 
groot: 7,5 kilometer in Tsjaad, 6,6 kilometer 
in Mali, 5 kilometer in Senegal en 4 kilometer 
in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Deze 
afstand kan nog oplopen in de afgelegen 
gebieden. 

Tenslotte toont onderzoek in verschillende 
landen aan dat de afstand tot een school 
een beslissende factor is om meisjes thuis 
te houden.

Als de school 
te ver is

Knelpunt 1:

Antwoord van UNICEF: 
Hoe die afstand aanpakken? 

UNICEF werkt al jaren rond die zo cruciale 
afstand die kinderen van hun school scheidt èn 
andersom. Want het is duidelijk dat kinderen 
dichter bij de school moeten worden gebracht, 
maar ook dat de school dichter bij de kinderen 
moet komen. We moeten het schoolaanbod 
opvoeren en aantrekkelijker maken. 

Dat is de enige manier om de laatste rechte 
lijn af te leggen en de 67 miljoen overblijvende 
kinderen ook op de schoolbanken te krijgen.

In dit perspectief ontwikkelt de organisatie 
scholen, die aan de verwachtingen van de 
kinderen voldoen, die beantwoorden aan 
hun realiteit en hen kwaliteitsonderwijs 
bieden in een veilige omgeving. Scholen die 
echte kindvriendelijk zijn. 

© UNICEF/Frédéric Sautereau
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Het concept ‘kindvriendelijke scholen’ kan ook worden toegepast na een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld in Haïti, 
waar kinderen die getraumatiseerd werden door de aardbeving, liever les volgen in semipermanente infrastructuren 
die hen niet dreigen te bedelven. 

UNICEF begrijpt heel goed dat een school 
op zich niet aan alle behoeften kan voldoen 
of bij iedereen past. Met dit voor ogen, 
kan men een zo volledig mogelijk educatief 
model creëren met verschillende dynamische 
aspecten. Op die manier help je scholen bij de 
realisatie van een veilige, gezonde en 
beschermende omgeving, die beantwoordt 
aan de specifieke behoeften van de kinderen. 

Zo is het model van de ‘kindvriendelijke 
scholen’ ontstaan, nl. scholen die in het 
hoogste belang van het kind functioneren 

en die de gendergelijkheid, verdraagzaam-
heid, waardigheid en persoonlijke ontwik-
keling bevorderen. 
De overheden nemen verschillende 
maatregelen aan, om de uitbouw van dit 
type van scholen aan te moedigen: 
• gratis inschrijvingen in de scholen, 
•  reglementen die lijfstraffen verbieden,
•  gebruik van de lokale talen in de scholen, 
•  integratie van gehandicapte of 

seropositieve kinderen in de scholen,
•  mogelijkheid voor zwangere leerlingen 

om hun studies af te maken. 

kindvriendelijke scHolen

Wereldwijd gaan 1 miljard kinderen dagelijks 
naar school. Voor vele kinderen echter, is 
de school niet altijd een positieve ervaring. 
Sommigen moeten moeilijke omstandigheden 
verduren (extreem hoge of lage temperaturen 
in de klassen, gebrekkig sanitair). Anderen 
hebben geen competente leerkrachten of 
aangepaste onderwijsprogramma’s. Nog 
anderen hebben te maken met discriminatie, 
pesterijen of zelfs geweld. Kortom, de 
school is soms mijlenver verwijderd van de 
rechtmatige verwachtingen van de kinderen 
en de zorgen van hun ouders. De afstand 
is dus niet alleen meer een kwestie van 
kilometers.

De ‘kindvriendelijke scholen’ zorgen voor 
een sterk partnerschap tussen de 
gemeenschap en de families van de kinderen.  



Vele kinderen op het platteland worden op 
intellectueel vlak niet gestimuleerd voor ze naar de 
lagere school gaan (zeer weinig of geen toegang 
tot het kleuteronderwijs). Kinderen beginnen 
nochtans te leren vanaf hun geboorte. De eerste 
levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling 
van hun cognitieve functies, hun taalgebruik, 
hun emotionele en sociale vaardigheden. De 
programma’s voor de ontwikkeling van het jonge 
kind zijn bijgevolg een essentiële stap in een 
schooltraject. Zij bieden kinderen de middelen 
die zij nodig hebben om te slagen wanneer zij 

naar de lagere school gaan en om de basis te 
verwerven voor hun toekomstig succes. Te veel 
plattelandskinderen genieten echter niet van deze 
stimulering. Wanneer de taal die in familiekring 
wordt gesproken niet dezelfde is als de taal die op 
school wordt onderwezen, ondervindt het kind nog 
een bijkomende moeilijkheid. 
Tot slot, als het kind moet werken in plaats van les 
te volgen, lange afstanden moet afleggen om naar 
school te komen of ondervoed is, kan het niet echt 
van zijn schooltijd profiteren, noch er de voordelen 
uithalen die nodig zijn voor zijn ontwikkeling.

© UNICEF België/Benoît Melebeck
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De familiale 
omgeving

Knelpunt 2:

Gemeenschapsopvang in Kayogoro. Een 
honderdtal kinderen volgen pedagogische 
activiteiten. Deze ‘kleuterschool’ functioneert 
dankzij twee plaatselijke vrijwilligsters. Zij 
werden gedurende vijf maanden opgeleid in 
technieken om de ontwikkeling van het jonge 
kind te stimuleren. UNICEF zorgde voor hun 
opleiding en voorzag de kinderopvang van 
spelletjes en pedagogisch materiaal.

Dankzij een waaier aan activiteiten die de 
onderwijzers aanbieden, zijn de kinderen 
volledig klaar om hun lagere schoolstudies te 
starten:
•  dansen om je lichaam en je omgeving, 

taalgebruik, woordenschat, geheugen en 
aandacht beter te leren ontwikkelen ;

•  tekenen, balspelen en bouwspelletjes om 
de fijne psychomotoriek te ontwikkelen ; 

•  ontwikkeling van het taalgebruik 
en abstractievermogen door 
telefoongesprekken, het gebruik van 
moderne elektronische apparatuur en 

informatica waarover de gezinnen niet 
beschikken ;

•  aanleren van kleuren, vormen, cijfers 
en letters door ze te schrijven of door met 
de blokken te spelen. 

Tegen het einde van het jaar zijn de kinderen veel 
dynamischer, nieuwsgieriger en praten ze meer. 
Ze zijn niet meer bang om naar school te gaan en 
kunnen vaak al wat schrijven. De resultaten van 
de kinderen die naar de kinderopvang gingen, 
zijn in de lagere school veel beter dan die van 
hun klasgenootjes die deze kans niet kregen. 

In 2011 hadden 270.000 Burundese kinderen 
tussen de 0 en de 6 jaar activiteiten voor 
ontwikkelingsstimulering gevolgd in 502 
gemeenschapscentra voor voorschools 
onderwijs, omkaderd door 58.000 ouders 
en goedopgeleide animatoren.

Antwoord van UNICEF:
bUrUndi: kinderen voorbereiden op scHool
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De sociale, economische 
en culturele situatie 
van het kind

Knelpunt 3:

Zelfs al is er een school in de buurt van 
de kinderen op het platteland  kunnen. 
Sociale en economische hinderpalen, 
de weg naar de klas belemmeren. In Nigeria 
bijvoorbeeld, gaan vrouwen uit arme plat-
telandsgemeenschappen gemiddeld 2,6 
jaar naar school. Vrouwen uit de hoofdstad 
daarentegen, lopen gemiddeld 9 jaar school. 
Het schoolgeld vormt een grote barrière 
voor de gezinnen die naast deze uitgave 
ook de inkomsten of diensten verliezen die 
verbonden zijn aan de activiteiten van hun 
kinderen thuis, op het veld of elders. Het 
risico is nog groter als het kind buitenhuis 
werkt. Het blijft dan niet alleen uit de 
school weg, het wordt dan ook aan allerlei 
gevaren blootgesteld.

Er bestaan ook gendergebonden hindernissen. 
Sommige tradities stellen de opleiding van 
jongens prioritair aan die van meisjes. 

Het vroegtijdig huwelijk, een realiteit voor 
miljoenen adolescenten, maakt ook een 
einde aan het schoolbezoek van de betrok-
ken jonge meisjes .

In bepaalde landen zijn er ook juridische 
obstakels bij de opleiding van kinderen, zoals 
het gebrek aan een geboortecertificaat. 
Zo is in Afrika Beneden de Sahara nauwelijks 
30% van de plattelandskinderen geregis-
treerd bij de geboorte, tegenover 54% van de 
kinderen uit een stedelijke omgeving. 

Als het kind behoort tot een etnische min-
derheid, een stam, een kaste of een sociale 
klasse onderaan de ladder, dan staan er 
ook heel wat hindernissen tussen hem en 
de school . De vandaag beschikbare wetten 
om discriminatie of rassensegregatie te 
bestrijden, worden in de dagelijkse realiteit 
nog altijd niet systematisch toegepast. 

Antwoord 
van UNICEF:
Herwonnen kindertijd 
in india en in de 
democratiscHe 
repUbliek congo. 

Girija, 11 jaar, leeft in het dorpje 
Bijanegere. Het meisje werkte tot 
voor kort in de katoenvelden voor 
ze zich kon inschrijven in de lagere 
school. In een publieke school, die 
in Karnatarka dichtbij Raichur ligt, 
loopt een gezamenlijk initiatief van 
UNICEF en IKEA om kinderen die in 
landbouwbedrijven werken, op de 
schoolbanken te krijgen.

Kabuyo Kalamabayi was 9 jaar oud 
toen hij zijn dorp moest ontvluchten 
omdat het door de oorlog was 
verwoest. Hij ging werken in de 
mijnen van Mbuji Mayi. Hij is nu 17 
en uitgeput door de lange dagen in 
het water of onder de grond, op zoek 
naar de diamanten, terwijl hij slagen 
van de ploegbaas tracht te ontwijken. 
Hij heeft maar één droom: de mijn 
verlaten. Dokter Jean Kitwanga, 
directeur van het UNICEF-bureau in 
Oost-Kasaï, zal hem de kans geven 
naar school terug te keren of een 
beroepsopleiding te volgen. Placide 
Kugasa, had meer geluk. Hij kon al 
op jongere leeftijd rekenen op de hulp 
van UNICEF die hem schoolmateriaal 
bezorgde: 
"Ik zal nooit in een mijn gaan werken, 
ik wil verder studeren om een 
degelijk leven te kunnen leiden. Later 
word ik gouverneur zodat ik het leven 
van alle mensen in deze provincie zal 
kunnen verbeteren."
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Het niveau van de leerkrachten en de kwaliteit 
van het didactisch materiaal en uitrusting zijn 
bepalend voor de slaagkansen van een kind. 
Onderwijzers op het platteland zijn vaak beperkt 
opgeleid, slecht omkaderd en nauwelijks 
betaald. Velen moeten aan kinderen van alle 
leeftijden les geven in overbevolkte, slecht 
uitgeruste klaslokalen. Veel leerkrachten uit de 
steden weigeren zich in de landelijke gebieden 
te vestigen. 

Plattelandsleerkrachten zijn meer afwezig. Dit heeft 
te maken met grotere gezondheidsproblemen 
bij deze onderwijzers ( malaria, hiv/aids, …), 
en met een gebrek aan motivatie omdat ze te 
weinig of onregelmatig betaald worden. 

Het schoolmateriaal (handboeken, potloden, 
bord, enz.) is vaak onvoldoende. De scholen 
op het platteland zijn slecht uitgerust, zonder 

verluchting, verlichting of zuiver water. De 
gebouwen zijn dikwijls verkrot. Heel wat 
kinderen en dan vooral meisjes gaan niet naar 
school omdat het gebouw niet is voorzien van 
aparte toiletten voor jongens en meisjes. Om hun 
intimiteit te bewaren, doen meisjes hun behoefte 
in de natuur. Daar lopen ze echter het risico om 
ten prooi te vallen aan wilde dieren en seksuele 
agressie.

Het onderwijsprogramma

De inhoud van het onderwijsprogramma in 
de scholen en de houding van de ouders 
t.o.v. de school heeft een sterke impact op de 
scholingsgraad van de kinderen op het platteland. 
In de meeste ontwikkelingslanden bestaan er 
tegenstellingen tussen het onderwijsprogramma 
en de lokale gewoonten en de tradities.  
De ouders en hun kinderen zien niet altijd het 

Antwoord 
van UNICEF:
Haïti : beter dan voor 
de aardbeving 

Volgens de Belgische Françoise 
Ackermans, UNICEF-vertegenwoordiger in 
Haïti, die we hier naast President Michel 
Martelly zien bij de start van het nieuwe 
schooljaar, is de toegang tot kwaliteitsvol 
onderwijs geen luxe, het is vooral een 
recht. “Als Haïti erbovenop wil komen, 
dan is er maar een oplossing: de kinderen 
moeten allemaal op de schoolbanken 
terechtkomen, ook die met een 
handicap, straatkinderen, kinderen uit de 
woonwijken of uit hele arme gezinnen.” 

“Het feit dat veel kinderen te oud zijn 
voor school, is ook een enorm probleem 
voor Haïti,” legt Françoise Ackermans 
uit. “Hiervoor moet zo snel mogelijk een 
oplossing komen.” Sinds de aardbeving 
van 2010, zorgde UNICEF ervoor dat meer 
dan 750.000 kinderen naar school konden 
terugkeren. Zowat 80.000 van deze 
kinderen volgen nu kwaliteitsonderwijs 
in de 200 scholen die door de organisatie 
zijn gebouwd volgens de normen tegen 
aardbevingen. De scholen beschikken over 
sanitaire installaties en zuiver water. 

belang in van het schoolbezoek, omdat 
de leerstof veraf ligt van hun dagelijkse 
ervaringen en behoeften. De taal op school 
vergroot nog het gebrek aan interesse, zeker 
als die taal thuis niet wordt gesproken. Voor 
de kinderen in de eerste klas van de lagere 
school is het een serieuze hinderpaal als zij 
de gesproken taal daar voor het eerst in hun 
leven horen. Vele Indiaanse kinderen uit het 
Andesgebied verlaten zo de school, omdat zij 
geen Spaans begrijpen. Het is ook moeilijk 
voor de lokale leerkrachten om les te geven in 
een taal die zij zelf niet volledig beheersen. 

Kwaliteitsvol 
onderwijs en 
materiaal 

Knelpunt 4:
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op het platteland verstoren er grondig 
het onderwijssysteem en het regelmatig 
schoolbezoek. In de jaren ’90 hebben 
gewapende conflicten duizenden mensen, 
vooral op het platteland, ontworteld. Dat was 
de belangrijkste oorzaak voor de schooluitval 
van de kinderen uit Afrika beneden de Sahara.

Ten gevolge van menselijke of natuurlijke 
catastrofes moeten miljoenen kinderen hun 
schooltijd onderbreken (soms gedurende 

maanden of zelfs jaren) of definitief stopzetten. 
Ze worden vluchteling. In het slechtste geval 
worden ze met geweld als kindsoldaat ingelijfd 
bij gewapende bendes. Dan houdt de school op 
te bestaan. 

De wegeninfrastructuur die minder goed is 
uitgebouwd of moeilijker berijdbaar is op het 
platteland dan in een stedelijke omgeving, 
bemoeilijkt ook de aanvoer van school- of 
bouwmateriaal tijdens noodsituaties. 

Antwoord 
van UNICEF:
72 UUr en terUg 
op scHool!

De humanitaire organisaties hebben 
vaak te lang niets ondernomen voor 
het onderwijs in een eerste fase van 
noodsituaties. UNICEF vindt dat het 
van essentieel belang is om 72 uur 
na een ramp maatregelen te voorzien 
om kinderen en jongeren er terug 
bovenop te helpen. De school is de 
plaats bij uitstek voor sociaal contact 
en herstel, zelfs bij conflictsituaties en 
natuurrampen. 

Na de aardbeving van 2010 in Haïti 
heeft de school een fundamentele rol 
gespeeld in het herstelproces: ze hielp 
kinderen zich sociaal te re-integreren, 
opnieuw zelfvertrouwen te krijgen en 
zin te vinden in het leven. Door het 
normale leven enigszins opnieuw terug 
te vinden, konden velen hun trauma’s 
het hoofd bieden.

Na een crisis zien we ook ouders en 
gemeenschappen weer hoop krijgen 
als het onderwijsproces weer op gang 
komt, wat een positieve dynamiek 
teweegbrengt.

Noodsituaties
Knelpunt 5:

teken onze petitie!
Te veel kinderen kunnen nog niet van deze hulp 
genieten, omdat er bij humanitaire hulpverlening 
te weinig geïnvesteerd wordt in onderwijs. 
U kunt dit veranderen door onze petitie te 
tekenen op www.unicef.be/noodschool 
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NEEm DEEl AAN DE CAmpAgNE ‘StAp NA StAp 
DIChtEr bIj SChool’ EN DoE EEN gIFt. 
DoE mEE !
•  Een eerste stap: met 40 EURO stuurt u 40 zakjes met schoolgerief. Dankzij u kunnen 40 kinderen 

naar school. 
•  Een grote stap : met 75 EURO biedt u een leerkracht een 5-daagse opleiding over ‘actieve 

pedagogie’ zodat hij beter kan lesgeven. 
•  Een reuzenstap: met 177 EURO schenkt u een ‘schoolkoffer’ en al het materiaal dat een 

leerkracht en 40 leerlingen nodig hebben: een schoolbord, krijt, een wereldkaart, een radio, 
schriften, potloden, enz.

•  Een sprong voorwaarts: met 1.424 EURO, schenkt u een polyvalente tent en geeft u kinderen de 
kans om ook tijdens noodsituaties lessen te volgen.

U kunt uw gift storten op het rekeningnummer bE31 0000 0000 5555 met de vermelding 
‘Stap na stap dichter bij school’. Voor elke gift vanaf 40 EURO ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

UNICEF bElgIë voErt CAmpAgNE 
voor DE KINDErEN op hEt plAttElAND 
67 miljoen kinderen hebben geen toegang tot de lagere school. Een groot deel van hen leeft 
op het platteland. Deze kinderen worden al te vaak vergeten. Maar ook zij hebben het recht 
om naar school te gaan. Laten we hen toegang geven tot onderwijs en hen de kans geven 
deel te nemen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. IN DE SCholEN .. .

De educatieve campagne ‘Stap na Stap dichter bij School’ wordt op 5 oktober (Internationale Dag 
van de Leerkracht) gelanceerd in de scholen. Onze wereldklassen en veel leerkrachten kunnen dan 
kennis maken met het gratis pedagogisch aanbod (lesmap, affiches, DVD, werkblaadjes, etc.) op 
onze infostanden of op : www.unicef.be/scholen en www.unicef.be/kids

Word vrijblijvend Wereldklas of reserveer een gratis gastles avankelecom@unicef.be

Heel wat vrijwilligers zullen lokaal onze campagne uitdragen, op stands en bij grote evene-
menten. U kan er ons informatiemateriaal ontdekken en vergeet zeker niet om onze blauwe 
lintjes te vragen. Dit blauwe lint symboliseert de afstand die een kind op het platteland 
verwijderd is van zijn school. Draag het lint waar u dit het leukst vindt (rond uw pols, in uw 
haar, aan uw tas…) en toon uw engagement!
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