
•	 UNICEF	stelt	voor:	de	Millenniumdoelstellingen!
•	 Maak	kennis	met	onze	kids	WaSH-ambassadeurs	
•	 Bezoek	het	Vredeshuis	in	Gent
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In het Vredeshuis in Gent kan 
je de speciale tentoonstelling 
D8OLSTELLING gaan 
bezoeken!  
Tijdens deze tentoonstelling 
met allerlei toffe opdrachten 
stelt de secretaris-
generaal van de Verenigde 
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Hebben jullie deze hete zomer overleefd? Zonder 
twijfel hebben jullie soms afkoeling gezocht met water…
bijvoorbeeld aan zee, in de vijver van een park, gooiend met 
waterballonnen of met je tenen in een opblaaszwembadje… 

Niets is leuker tijdens een warme zomerdag dan spelen met water!

Water blijft ook dit schooljaar het belangrijkste thema voor UNICEF, daar lezen jullie 
alles over in de volgende unicefKIDS en nu ook al op onze website. Ken je de weg 
nog ernaartoe? Surf naar www.unicefkids.be natuurlijk! 

In deze KIDS kom je veel te weten over de Millenniumdoelstellingen!  
Wat is dat? Wel je vindt alles wat je moet weten op de volgende pagina’s. 

Oona

Hoi	unicefKIDS!

Bezoek	Gent	en	leer		
over	de	Millenniumdoelstellingen

191 landen ondertekenden de Millenniumdoelstellingen die de armoede in de wereld moeten terugdringen tegen 2015.

EDUCATIEF SPELCIRCUIT ROND DE 8 MILLENNIUMDOELSTELLINGEN

GRATIS DEELNAME
WAAR Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

VOOR WIE Groepen van 10- tot 14-jarigen

Reservatie vereist

TELEFOON 09 233 42 95 E-MAIL vredeshuis@gent.be

Met de steun van Een initiatief van

LINQ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ZIJN EXTREME ARMOEDE EN
HONGER UITGEBANNEN

GAAN ALLE JONGENS EN MEISJES 
NAAR SCHOOL

HEBBEN MANNEN EN VROUWEN 
DEZELFDE RECHTEN

IS KINDERSTERFTE STERK
AFGENOMEN

STERVEN ER MINDER VROUWEN 
DOOR ZWANGERSCHAP

IS VERSPREIDING VAN ZIEKTES
ZOALS AIDS EN MALARIA GESTOPT

LEVEN ER MEER MENSEN IN EEN 
DUURZAAM LEEFMILIEU

IS ER MEER EERLIJKE HANDEL
EN HULP EN MINDER SCHULDEN

Naties enkele van de 
grootste problemen in 
de wereld voor en samen 
ontdekken jullie wat hier 
de oplossing voor zou 
kunnen zijn. Er zijn in totaal 
8 Millenniumdoelstellingen 
die mee door alle landen ter 

wereld zijn opgesteld om 
tegen het jaar 2015 zoveel 
mogelijk kinderen een beter 
leven te geven. 

Maak je leerkracht warm 
en vraag om na te kijken of 
er een plaatsje is voor een 
bezoek!

Wil je nu al meer 
weten over deze 
Millenniumdoelstellingen, 
surf dan naar 
www.2015ikloopmee.be!



De leerlingen van de klas van juf Linda uit De Parel in 
Maldegem zijn onze gloednieuwe unicefKIDS  
WaSH-ambassadeurs! 

Een douche nemen is beter dan een bad als je minder 
water wil verspillen. Met twee of drie in de douche is 
helemaal super zuinig natuurlijk! Dus waarom doen jullie 
niet zoals de klas op deze foto’s en neem eens een 
douche met iedereen samen?

unicefKIDS		
WaSH-ambassadeurs
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De leerlingen van de klas van juf 
Linda uit De Parel in Maldegem



Je bent op bezoek in Kobaka, een dorpje 
in Afrika. Hier wonen 25 families samen en 
er zijn bijna 100 kinderen in het dorp, zowel 
baby’s als grote jongens en meisjes.

In de buurt van het dorp is er geen dokter 
of ziekenhuis en de school is te ver weg 
voor de kinderen om er dagelijks naar 
toe te kunnen gaan. Er is geen waterbron 
of waterput, mensen moeten meer dan 10 
kilometer wandelen voor ze water vinden. 

Zoek	de	juiste	oplossingen!	

Is	er	genoeg	water		
in	dit	dorp	aanwezig?

Mis! Elke 
persoon heeft 20 liter 

water per dag nodig op 
minder dan 1 kilometer 

loopafstand van zijn huis. 
De mensen uit het dorp 

moeten veel verder 
wandelen voor ze 

water vinden.

Er zullen 
waterputten dichter 

bij het dorp geïnstalleerd 
moeten worden om de 

toegang tot water te verbeteren. 
In de wereld zijn er nog steeds 

te veel mensen die moeilijk 
aan zuiver water geraken. 
Millenniumdoelstelling 7 is 
belangrijk om de toegang 

tot water te verbeteren.
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Is	het	belangrijk	dat	de	mensen	in	dit	dorp	
meer	te	weten	komen	over	het	belang	van	
handen	wassen?

Als iedereen weet 
hoe belangrijk het is 

om na elk toiletbezoek je 
handen te wassen, zullen er 
al veel minder kinderen ziek 
worden! Ervoor zorgen dat 
de grootste ziektes minder 
vaak voorkomen helpt om 
Millenniumdoelstellingen 

4 én 6 te behalen….

Fout, elk jaar 
sterven meer dan 1.5 

miljoen kinderen jonger 
dan 5 jaar aan diarree…en 
één van de belangrijkste 
oorzaken van diarree is 

gebrek aan hygiëne.

JA

NEEN

Veel kinderen worden ziek omdat het water 
onderweg van de bron naar het dorp 
vervuild raakt. Er zijn geen toiletten in het 
dorp en de mensen wassen weinig hun 
handen. Kinderen zijn de hele dag bezig met 
het helpen van volwassenen. Van ’s morgens 
tot ’s avonds gaan ze water halen, werken ze 
op het land of verzorgen ze dieren.
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Is	het	een	goed	idee	om	de	kinderen	in	de	
school	al	te	leren	over	hygiëne	en	het	belang	
van	het	wassen	van	de	handen?

Fout, hoe sneller 
kinderen goede 

gewoontes leren op 
school, hoe sneller ze dit 
ook thuis zullen doen en 
zo kunnen ze voor hun 

ouders een goed 
voorbeeld zijn. 

Je bent natuurlijk 
juist, maar is er eigenlijk 
een school in het dorp 
waar de kinderen dit 

kunnen leren? Alle kinderen 
zouden naar school moeten 
kunnen gaan, dat zegt ook 
Millenniumdoelstelling 2.

Er	is	nu	eindelijk	een	school	gebouwd	in		
het	dorp	en	er	is	zelfs	één	groot	nieuw	toilet!		
Zien	we	nu	meteen	alle	kinderen	naar	school	komen?

Niet zo snel! Nog 
niet alle doelstellingen 

zijn behaald in het dorp. 
Veel kinderen kunnen niet 

naar school omdat ze water 
moeten halen en de oudere 

meisjes blijven weg uit 
de school omdat ze de 
toiletten moeten delen 

met de jongens!

Gefeliciteerd! 
Het lijkt alsof jij alle 

Millenniumdoelstellingen 
al kent. Je ziet dat ook de 

rechten van het kind hier aan 
bod komen, zoals recht op 

onderwijs en recht op 
gezondheid!

JA

NEEN

JA NEEN
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Een groot deel van de wereldbevolking 
(meer dan één persoon op vijf) leeft in 
armoede. Armoede wil niet alleen zeggen 
dat je weinig geld hebt, maar ook te weinig 
eten of kleren of dat je je niet kan verzorgen 
als je ziek bent. In veel arme families kunnen 
kinderen niet naar school omdat ze moeten 

De	Millenniumdoelstellingen
wasda?		

Vele mensen hebben onvoldoende 
geld om eten, drinken en kleren 
te kopen of hebben zelfs geen 
onderdak of een plek om te wonen. 

Minder	armoede		
en	honger	in	de	wereld

1 2
Kinderen zijn de toekomst zegt 
men, maar als kinderen niet 
naar school kunnen gaan, is hun 
toekomst meestal niet zo mooi. 

Basisonderwijs	voor	alle	
kinderen	in	de	wereld

3
Soms hebben vrouwen geen recht 
om te stemmen of om belangrijke 
beslissingen te nemen zoals mannen.

De	gelijkheid	tussen		
mannen	en	vrouwen	verbeteren

Teveel kinderen jonger dan 5 
jaar sterven aan makkelijk te 
voorkomen en te genezen ziektes. 

Ervoor	zorgen	dat	er		
minder	kinderen	sterven

4

©
U

N
IC

EF
/E

ST
EY

werken om hun ouders te helpen… 
In 2000 hebben alle landen van de 
Verenigde naties enkele oplossingen 
voorgesteld om deze problemen de 
wereld uit te helpen. Dit noemen we de 
Millenniumdoelstellingen en er zijn er in 
totaal 8! 



Water,	toiletten	en	hygiëne

Wanneer mama’s minder ziek zijn, zien we 
dat hun kinderen zelf sterker zijn en dus 
meer naar school kunnen gaan. 

De	gezondheid		
van	mama’s	verbeteren

5

6
Onveilig drinkwater kan diarree en malaria veroorzaken. In 
arme landen is er niet altijd voldoende verzorging.  Baby’s 
kunnen besmet worden met HIV en zij worden natuurlijk 
sneller ziek omdat ze nog klein zijn. 

Vechten	tegen	HIV/AIDS,	malaria	en	andere	ziektes

7
Door vervuiling van het milieu is er 
minder zuiver water en een gevaar 
dat steeds meer kinderen opgroeien 
in krottenwijken vlakbij afvalbergen 
en riolen. 

Bescherming	van	het	milieu,	
drinkwater	en	gezonde	buurten

8
Om ervoor te zorgen dat armoede de wereld 
uit geholpen wordt, moeten alle landen van de 
wereld echt beter samenwerken. 

Betere	samenwerking		
tussen	alle	landen	in	de	wereld

Als we zorgen voor een betere toegang tot zuiver water 
en toiletten kunnen er alvast 4 Millenniumdoelstellingen 
makkelijker bereikt worden. Minder bacteriën maken minder 
kinderen  en hun mama’s ziek. Waar er toiletten zijn, is er ook 
minder vervuiling en blijft het water zuiverder!

sleutels	voor	de	Millenniumdoelstellingen
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Je ziet WaSH is en blijft belangrijk!  
Hou dus ook hier het milieu gezond en het water proper!
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MESSI	
VooR	UNICEF

In juli ging Messi een bezoekje brengen aan de getroffen bevolking in Haïti, zes 
maanden na de verschrikkelijke aardbeving. Als ambassadeur voor UNICEF wil Lionel 
Messi de rechten voor kinderen verbeteren. De kinderen waren natuurlijk erg blij dat 
de stervoetballer van FC Barcelona even met hen kwam praten en handtekeningen 
uitdeelde. "Ik voelde me overweldigd door de overvolle opvangkampen en de 
armoede," zei Messi na afloop van zijn bezoek.

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!
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Wist	je	dat	Lionel	Messi,	de	stervoetballer	
van	het	Wereldkampioenschap	voetbal,		
ook	UNICEF-ambassadeur	is?	


