
•	 Onze	stunt	op	Wereldwaterdag
•	 Drie	maanden	na	de	aardbeving	in	Haïti	
•	 Word	onze	nieuwe	WaSH-ambassadeur!
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Op 21 maart, de dag voor 
Wereldwaterdag, heeft 
UNICEF een bijzonder 
evenement georganiseerd 
in het Woluwepark in Brussel. 
Hier werd onze WaSH-
campagne nog eens extra 
in de kijker gezet. Vorig jaar 
had UNICEF vooral aandacht 
voor het belang van hygiëne 
en toiletten in de wereld. 
Dit jaar benadrukken we het 
belang van zuiver water.
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Ik voel het, de zomer komt eraan! Dit betekent ook dat de 
grote vakantie er gauw zal zijn. Voor de mensen van UNICEF 
in Haïti is het nog lang geen vakantie, maar ook in België 
blijven we bezig. Zo vierden we op Wereldwaterdag onze 
bruisende WaSH-campagne. UNICEF geeft jullie allemaal 
een safe water box-spaarpot cadeau zodat jullie ook 
kunnen meehelpen met de campagne!

In dit nummer lees je er alles over!

Oona

Hoi	unicefKIDS!

Onze	stunt	op	Wereldwaterdag		
was	een	succes!

UNICEF-ambassadeur	Frank	De	Winne	was	er	ook	bij!
Frank De Winne, astronaut 
en peter van de campagne, 
kwam vertellen hoe 
belangrijk de toegang tot 
zuiver water is. Wereldwijd 
sterft er elke 20 seconden 
een kind door gebrek aan 
zuiver water. UNICEF wil 
dat elk kind toegang heeft 

tot 20 liter zuiver water per 
dag, want onzuiver water 
veroorzaakt dodelijke 
ziekten en is dus zeer 
gevaarlijk. Maar UNICEF 
wil ook dat er voor elk 
kind zuiver water is op een 
afstand van minder dan  
1 kilometer.

Weten jullie dat veel jonge 
meisjes niet naar school 
kunnen omdat ze heel ver 
moeten stappen om een 
emmer water te halen?  
Daar wil UNICEF verandering 
in brengen!
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In de vijver van het Woluwepark konden kinderpoppen uit het water worden gehaald,  
als symbool voor het redden van echte kinderen die anders zouden sterven door een 
gebrek aan zuiver water.

UNICEF verkoopt tijdens de 
campagne verschillende  
soorten SAFE WATER 
BOXEN. Met het geld voor 
deze boxen kan UNICEF 
kinderen en hun families 
aan zuiver water helpen.  
De box van €32, bevat een 
jaar zuiver water. Niet echt 
natuurlijk, want zoveel water 
kan niet in een doos!

Bij elke unicefKIDS zit 
alvast een SAFE WATER 
SPAARBOX, met duidelijke 
uitleg over het belang van 
zuiver water. 

Jullie kunnen ook mee 
sparen… voor €2 heeft een 
kind al toegang tot 20 liter 
zuiver water gedurende 3 
maanden!

Red	een	kind…
uit	het	water!

Safe	Water	Box
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Ontdek	alle	kinderrechten	op	www.unicefkids.be
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Dixie	op	bezoek
De bekende poolreiziger en UNICEF-ambassadeur Dixie 
Dansercoer bezocht enkele weken geleden de getroffen 
gebieden in Haïti. Hij zag met eigen ogen dat er al heel wat 
werk verzet is voor de slachtoffers en gelukkig ook dat een 
heleboel kinderen al terug aan het spelen zijn! 



De aardbeving in Haïti heeft heel de bevolking zwaar 
getroffen. Gelukkig kwamen er van overal hulpacties 
op gang. Pannenkoekenverkoop, sponsorloop, 
benefietconcert,…veel scholen hebben al heel  
wat geld ingezameld voor de kinderen in Haïti.  
Maar wat doet UNICEF allemaal met dat geld? 

3	maanden	na	de	
aardbeving	in	Haïti	

Heel veel scholen in 
Haïti zijn vernietigd door 
de aardbeving. Omdat 
onderwijs zo belangrijk 
is, probeert UNICEF alle 
kinderen zo snel mogelijk 
weer naar school te krijgen. 
UNICEF zal in totaal 1.400 

tenten plaatsen waarin meer 
dan 200.000 kinderen les 
kunnen volgen. Er werden 
ook 482 schoolkoffers 
uitgedeeld. Deze koffers 
zitten vol schoolmateriaal 
zodat de kinderen direct 
aan de slag kunnen. Ook 

sport en spel zijn belangrijk! 
Daarom heeft UNICEF 762 
kits met spelmateriaal 
uitgedeeld. Als kinderen 
kunnen spelen en naar 
school gaan, vergeten ze 
even alle vreselijke dingen 
die gebeurd zijn.

Onderwijs

HAÏTI DOMINICAANSE REPUBLIEK

Port-au-Prince
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Door de aardbeving neemt 
de kans op ziekten zoals 
mazelen toe. Daarom 
zette UNICEF een grote 
vaccinatiecampagne op om 
deze ziektes te bestrijden. 
Mede door jullie hulp 
werden er al 200.000 jonge 
kinderen gevaccineerd. 
Misschien vonden ze het 
prikje zelf niet leuk, maar 
we weten dat het maar heel 
even duurt en dat het van 
levensgroot belang is! 

Gezondheid

Voor de aardbeving was 
UNICEF al bezig om de 
toegang tot zuiver water 
en toiletten in Haïti te 
verbeteren. Door de ramp 
was de situatie alleen maar 
verergerd. De weinige 
toiletvoorzieningen en 
waterleidingen waren bijna 
allemaal vernietigd. Voor 
UNICEF wordt de WaSH- 
campagne in Haïti dus 
superbelangrijk! 

UNICEF heeft al 3.673 
toiletten geplaatst. UNICEF 
levert ook dagelijks 6.558.000 
liter water op verschillende 
plaatsen. 

Naast toegang tot water 
en toiletten blijft hygiëne 
ook zeer belangrijk. UNICEF 
heeft al 102.000 hygiënekits 
verdeeld waardoor een half 
miljoen mensen weer hun 
handen met zeep kunnen 
wassen.

WaSH

Zo zien jullie maar dat al jullie 
acties de kinderen in Haïti heel 
hard helpen. Natuurlijk is er nog 
veel werk voor de boeg dus alle 
acties zijn nog steeds welkom! 

BEDANKT!
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WEDSTRIJD	
WORD	JIJ	ONS		
WaSH	GEzICHT?
Je hoeft niet in de ruimte geweest te zijn om UNICEF- 
ambassadeur te zijn. Kom jij op voor propere toiletten 
op school? Wil jij laten zien hoe je thuis water kan 
besparen? Ben jij de hygiëne-expert van je klas?  
Dan kan jij ons nieuwe WaSH-gezicht worden!

Promoot onze WaSH-campagne op je school, in je klas 
of bij je thuis en maak er een waanzinnige foto van! 

De winnaar wordt razend beroemd via onze website én 
er zijn ook een pak interessante UNICEF-prijzen!

Sturen dus die foto’s   
naar eijzerman@unicef.be

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!


