
•	 Aardbeving	in	Haïti:	UNICEF	in	actie
•	 Dag	voor	Verandering:	scholen	in	actie	
•	 Pippi	op	bezoek

Met	de	steun	van

Driemaandelijks	magazine	•	nr.	19	•	januari-februari-maart	2010



Basisschool	Melgesdreef
Basisschool Melgesdreef organiseerde op 20 november een 
groot kinderrechtenfeest. ‘s Morgens werd er een luchtfoto 
gemaakt van alle kinderen. Samen vormden ze een grote 
“20”. Daarna volgde een multicultureel spelletjesparcours.  
In de namiddag kwam de jeugdboekenschrijver Guy Didelez 
de nieuwe fit-o-meter van de school inhuldigen. 

Alle klassen hadden ook acts voorbereid rond kinderrechten. 
De dag werd afgesloten met een groot multicultureel 
eetfestijn.
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Jullie hebben tijdens de kerstvakantie vast en zeker genoten van 
een echte winter met veel sneeuw en ijs… Het nieuwe jaar is niet 
voor alle kinderen in de wereld goed begonnen. Net voor het 
drukken van deze unicefKIDS vond er in Haïti een zeer hevige 
aardbeving plaats. Vele kinderen stierven of raakten gewond én 
velen hebben ook hun huis verloren. In deze unicefKIDS kan je 
lezen wat UNICEF doet waneer zo’n ramp gebeurd en wat we 
doen om te voorkomen dat er veel slachtoffers vallen. Surf zeker 
naar unicefkids.be voor meer informatie rond Haïti en om het 
speciale dossier van UNICEF over noodhulp te bestellen.

Oona

Hoi	unicefKIDS!

unicefKIDS	in	actie	op		
de	Dag	voor	Verandering!

SBS	Seringen
In de gemeenteschool in 
Ninove werd op 20 novem-
ber in alle klassen gewerkt 
rond kinderrechten en de  
WaSH-campagne. De feest-
tafel werd klaargezet, de zaal 
werd versierd met ballonnen 
en de ouderraad trakteer-
de alle kinderen op een vers 
gebakken pannenkoek.

©
 U

N
IC

EF

©
 U

N
IC

EF



©
 U

N
IC

EF

Op 12 januari werd Haïti 
getroffen door een enorme 
aardbeving die grote delen 
van het land verwoest heeft. 
Haïti, gelegen op een eiland 
in de Caraïbische zee, was 
ook voor de aardbeving 
al een zeer arm land. 
Aardbevingen waren er 
al een tijd geleden, maar 
eind 2008 raasden enkele 
orkanen over het land en 
deze zorgden voor heel wat 

wateroverlast. Terwijl vele 
mensen en kinderen in Haïti 
nog niet helemaal hersteld 
waren van de vorige 
natuurramp, gebeurde er 
twee weken geleden dus 
opnieuw een ramp met zeer 
veel doden en gewonden. 

Haïti is niet het enige land 
waar UNICEF ter hulp komt in 
noodsituaties. In de Filipijnen 
bijvoorbeeld hebben de 
mensen jaarlijks te maken 

met tropische stormen. 
Telkens opnieuw komen 
dan huizen en straten onder 
water te staan. UNICEF is 
al jaren aan het werk in de 
Filipijnen om mensen goed 
voor te bereiden op de 
gevolgen van natuurrampen. 

Gelukkig was UNICEF ook al 
aan het werk in Haïti op het 
moment van de aardbeving 
zodat er meteen gestart kon 
worden met de noodhulp. 

Noodhulp		
na	natuurrampen

HAïtI

DoMINICAANSE	
REPUBlIEK PUERto	RICo

jAMAICA

CUBA

Port-au-Prince

ook	het	Presidentieel	Paleis	
was	niet	stevig	genoeg	en	
stortte	helemaal	in.





Pippi	op	bezoek
De kinderen van de sportbasisschool in Heusden zamelden 
6332,37 euro!!!! in voor UNICEF met een sponsorloop op 
school. Pippi ging op bezoek in de school om de cheque 
in ontvangst te nemen voor UNICEF en om hen te bedanken 
voor hun schitterende inzet. 

© gianni barbieux

ontdek	alle	kinderrechten	op	www.unicefkids.be



‘Beter voorkomen, dan 
genezen’, dat is ook het 
motto van UNICEF. Een 
natuurramp tegenhouden 
gaat niet zomaar, maar je 
kan mensen wel aansporen 
om te verhuizen of 
hen helpen hun huis te 
verstevigen. Daarvoor 
heb je wetenschappers 

nodig die de plekken 
waar het gevaarlijk is om 
te wonen in kaart brengen. 
Meteorologen voorspellen 
bijvoorbeeld op welke 
plekken en wanneer een 
storm het land zal treffen. 
Seismologen maken 
voorspellingen over de kans 
op aardbevingen. 

Het is heel moeilijk om 
aardbevingen zoals in Haïti 
te voorspellen, dus moeten 
we er ook voor zorgen dat 
de nieuwe huizen en scholen 
in Haïti nu sterker zijn zodat 
er in de toekomst niet zoveel 
slachtoffers vallen. 

Ook dat is voorkomen!

Beter	
voorkomen...

Kinderen die in landen wonen waar natuurrampen vaker 
voorkomen zijn vaak erg bewust van de gevaren. UNICEF 
probeert deze kinderen te helpen. 

Rhee, een 16-jarige Filippijnse jongen, zorgde er samen 
met zijn klasgenoten voor dat hun school naar een 
veiligere plek verhuisd werd. Hun oude school bleek 
gebouwd te zijn in een gebied waar er een groot gevaar 
bestaat op aardverschuivingen. De studenten waren 
erg bang en wilden dat hun school verplaatst werd. In 
een interview zegt Rhee dat niet iedereen in het dorp 
het ermee eens was om de school te verhuizen. Maar 
uiteindelijk was het duidelijk dat de studenten zich niet 
goed meer zouden kunnen concentreren in de oude 
school omdat ze zich er niet veilig voelden. Omdat 
kinderen en jongeren een duidelijk idee hebben over 
hun eigen veiligheid is het belangrijk dat er zowel in hun 
eigen dorp maar ook door de nationale regering naar 
hun geluisterd wordt. Rhee vertelt ook dat ze in de klas 
vaak praten over de klimaatverandering en over de 
maatregelen die er in hun eigen land genomen worden. 

Rhee	en	zijn		
school	in	de		

Filippijnen
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Ondanks alle goede 
voorzorgen worden in de 
hele wereld nog kinderen en 
volwassenen getroffen door 
natuurrampen. Daarom zijn 
organisaties zoals UNICEF 
ook voorbereid op situaties 
na de ramp. 

• Hulpverleners worden 
opgeleid om op zoek te 
gaan naar mensen die door 
de overstromingen niet 
meer weg geraken of die 
vast zitten onder het puin 
van ingestorte huizen.  

• UNICEF zorgt dat 
aangepaste noodpakketten 
snel naar de rampplaats 
overgebracht kunnen 
worden en dat er 
voldoende van in voorraad 
zijn. Er zijn drie soorten 

pakketten die UNICEF naar 
kinderen en hun ouders 
brengt in noodsituaties:

 - Schoolkoffers met 
schriftjes, potloden, krijt,…

 - Gezondheidskoffers 
met geneesmiddelen en 
voedingsmiddelen

 - Koffers met tenten,  
dekens en kookgerief

Lees meer over het werk 
van UNICEF in noodsituaties 
in ons speciaal magazine. 
Bestel het gratis op  
www.unicef.be.

...	dan	genezen.
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Steun	UNICEF	in	Haïti
UNICEF is na de aardbeving meteen in actie 
gekomen om de kinderen in Haïti te helpen. 
Zodra het kan, worden er terug scholen 
opgestart. Ook wanneer er nog geen 
schooltjes zijn, zorgt UNICEF voor spelletjes 
en knutselmateriaal zodat kinderen zo snel 
mogelijk terug wat plezier kunnen maken. 

Willen jullie de kinderen in Haïti mee 
helpen? Kijk dan op unicef.be of mail naar 
eijzerman@unicef.be!
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ook	jouw	vriendjes	hebben	recht	op	een	unicefKIDS	magazine!	je	kan	hen	gratis	abonneren	via	www.unicefkids.be	of	via	dit	strookje!

voornaam:    naam:

e-mail:

geboortedatum: omcirkel: jongen/meisje

straat:        nummer:

postcode: gemeente:
Al jouw persoonsgegevens zijn 
vertrouwelijk en worden niet  
doorgegeven aan iemand anders. 
Wil je jouw persoonsgegevens 
veranderen, geef Oona dan gerust 
een seintje!

✃

StUUR	DEzE	BoN	oP	NAAR
UNICEF België, Oona, Lenniksebaan 451 bus 4, 1070 Brussel.  
Mail naar oona@unicef.be of abonneer je via www.unicefkids.be!

KINESColA:	
ooNA	IN	DE	CINEMA
In de week van 20 november (de verjaardagsweek 
van het kinderrechtenverdrag) trok UNICEF samen met 
Ketnet naar de Vlaamse Kinepolis-zalen om aan 1400 
leerlingen een leuke en informatieve voormiddag over 
kinderrechten te bezorgen. De kinderen kregen een 
superleuke film over kinderrechten te zien. Karrewiet 
maakte deze reportage voor UNICEF en liet kinderen 
over de hele wereld aan het woord over hun rechten. 
De ketnetwrappers stelden de leerlingen vragen over 
wat ze in de film gezien hadden en speelden een 
stellingenspel met hen.
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