
Kindsoldaten: 

Het leven onder soldaten 

Silvain, één van de jongeren in het centrum, kon 
vele jaren niet genieten van een veilige, liefdevolle 
huiselijke omgeving. Tijdens de Rwandese oorlog in 
1994 vluchtten zijn ouders met hem en zijn oudere 
broer over de grens naar Congo. Silvain was toen 
nog een baby. 
Nadat de situatie in Rwanda gekalmeerd was, 
keerden zijn ouders terug met zijn oudere broer om 
te zien of alles goed was. Silvain werd achtergelaten 
bij een kennis. Zijn ouders en zijn broer zijn nooit 
teruggekomen en Silvain weet nog steeds niet 
waar ze zijn. 
In Congo woonde hij bij een pleegmoeder en ging 

hij naar school. Op een dag toen hij 14 was, kwamen 
er mannen in de school. Ze vertelden Silvain en een 
vriend - die ook gescheiden was van zijn ouders – dat 
ze wisten waar hun ouders waren. “Kom met ons en 
wij zullen laten zien waar ze zijn,” zeiden de mannen. 
Voordat ze het wisten, maakten de twee jongens deel 
uit van een gewapende groep. “Mijn leven bij de 
soldaten was erg moeilijk”, zegt Silvain. Hij moest er-
voor zorgen dat de vrouw van de leider van de troe-
pen genoeg te eten had. “Ja, ik moest mijn wapen 
gebruiken en mensen doden, vooral als dorpelingen 
hun voedsel niet wilden afgeven “, zegt hij. “Ik kon 
het niet aanzien en ik kon dat niet volhouden” 

Kijk voor meer informatie zeker op 
onze pagina www.unicef.be/kids 
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Een jongen zit in de slaapzaal van een opvang-
centrum voor kindsoldaten in het oosten van Congo.

1. AAN HET 

WOORD

Het verhaal van Silvain, 
een voormalig kindsoldaat op weg 
naar een nieuw leven in Rwanda 

In het centrum komen 30 jongens gedurende 
3 maanden samen voor begeleiding, onder-
wijs, spelactiviteiten en een beroepsopleiding. 
Dit zijn geen gewone jongens. 
Ze waren kindsoldaat in de Democratische 
Republiek Congo. Vandaag zijn ze, met hulp 
van UNICEF op weg naar een normaal leven 
met hun familie. 

Tekenen is een goede therapie voor kinderen die getraumatiseerd zijn door de oorlog.  

4. ACTIE

Neem deel aan de 
Dag voor Verandering, bedenk een 
leuke actie voor je klas of school

Je vindt hierover meer informatie 
op onze website www.unicef.be/kids, 

onder “NEEM DEEL” 
“Dag voor Verandering” of “Vorige jaren”. 

Of contacteer ons: info@unicef.be

3. INFORMATIE

& SPEL

Klik voor meer informatie op 
onze pagina www.unicef.be/kids. 

Je kan bijvoorbeeld naar “ONTDEK” gaan en 
het land Burundi bezoeken, waar kinderen door 
de oorlog niet meer naar school konden gaan. 
Of kijk onder “INFO” > “Lezen en opzoeken” 

naar het Unicef Kids-magazine, 
dat gaat over kindsoldaten.

Of contacteer ons voor meer informatie: 
info@unicef.be
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Ten slotte moet er ook gewerkt worden aan het 
voorkomen van oorlogen door vredesonderwijs, 
en de promotie van respect en tolerantie. De strijd 
tegen wapenhandel kan hiertoe ook bijdragen.

Dit alles moet gebeuren in samenwerking met we-
reldleiders, internationale organisaties, de overhe-
den van landen in confl ict,…. 

Daarnaast moet iedereen geïnformeerd worden 
over de problematiek van kindsoldaten. 
Kinderen spelen hierbij een heel belangrijke rol en 
kunnen zelf bijdragen tot verandering voor vrede. 

Wat werd er voor Silvain gedaan? 
Hoe werd hij geholpen?



3.  Een kind wordt kindsoldaat

Door de oorlog is er onveiligheid. Hierdoor is het 
moeilijker om kinderen te beschermen. 
Kinderen worden ontvoerd op school, bij hun thuis 
of onderweg. De families van deze kinderen doen er 
meestal alles aan om hun kinderen te beschermen. 
Maar ze wonen in een oorlogsgebied waar er veel 
gevaar is. Ouders kunnen gestraft of vermoord wor-
den als ze hun kinderen proberen te helpen. 
Of kinderen hebben in de oorlog hun hele familie 
verloren, hebben geen eten, geen huis, … Omdat ze 
arm zijn en niks meer hebben, zien ze geen andere 
oplossing dan kindsoldaat te worden. 

Als kindsoldaat hebben kinderen geen echte 
kindertijd en ook geen rechten meer.

Neem de kinderrechten-poster erbij.
 Welke kinderrechten worden geschonden bij kind-
soldaten? Bespreek dit in groep. 

Wat zie je op de foto hierboven? 
Wat doen deze jongens? Waarover praten ze? 

2.2. WAAR zijn er kindsoldaten?

Kinderen worden ingezet in beide groepen of 
kampen die oorlog voeren. Bijvoorbeeld, zowel in 
de troepen van het regeringsleger als in de troepen 
van de rebellen. 

De landen met kindsoldaten liggen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. Centraal-Afrika staat bekend 
als het gebied waar vele minderjarigen ingezet 
worden in oorlogen. In Azië heeft Myanmar het 
meeste kindsoldaten. Ook werden er in de oorlog 
in ex-Joegoslavië (1992) en zelfs in Noord-Ierland 
(1969-2007) kindsoldaten ingezet. 

KIJK op de wereldkaart en zoek de continenten, 
gebieden en landen waarover het gaat. 

2.3. WAAROM worden kinderen 

gebruikt als soldaten?

• Omdat oorlogen langer duren en er te 
weinig volwassen soldaten zijn

• Omdat kinderen klein en lenig zijn en ze 
zich dus gemakkelijk kunnen verstoppen

• Kinderen zijn gratis, gehoorzaam en 
gemakkelijk bang te maken

• De wapens worden alsmaar lichter en kunnen 
gemakkelijk door kinderen gebruikt worden

Kinderen nemen deel aan gevechten of worden 
gebruikt als spionnen, boodschappers, dragers of 
kok. Ze worden ook vaak gebruikt om landmijnen 
te leggen en op te ruimen. Ze worden op de eerste 
rij geplaatst of gebruikt als levend schild. Er zijn ook 
kinderen die gevangenen moeten bewaken. Al deze 
kinderen met of zonder wapen zijn kindsoldaten. 

Speel jij soms oorlogje met je vrienden? 
Wie ben jij dan en wat speel je dan? 
Bespreek dit aan de hand van het voor-
beeld van Silvain. Wat moest hij doen? 

2.4. WAT zijn de gevolgen voor 

kinderen?

• Kinderen kunnen niet zorgeloos op-
groeien, omdat ze niet naar school gaan, niet 
kunnen spelen en geen familie meer hebben

• Kinderen kunnen gewond of gehandicapt 
raken, of zelfs sterven tijdens gevechten

• Ze krijgen niet genoeg te eten en raken 
hierdoor gemakkelijker ondervoed en 
worden ziek

• Het is moeilijk voor deze kinderen om nog 
een normaal leven te leiden na alles wat ze 
gezien en meegemaakt hebben. 
Ze hebben last van concentratieproblemen, 
nachtmerries, depressies (ze voelen zich 
ongelukkig),… 

2.5. WAT wordt er voor deze kinderen 

gedaan?

Als kinderen de wapens mogen neerleggen (zie foto 
hieronder) en terug naar huis mogen, is het moeilijk 
voor hen om terug te keren naar het gewone leven, 
zonder geweld. Ze moeten zich terug aanpassen en 
leren samenleven. Ze hebben hierbij de hulp nodig 
van familie en vrienden of organisaties, zoals 
UNICEF, die zich inzetten voor kindsoldaten. 

1. Er worden 
projecten opgezet om ervoor 
te zorgen dat kinderen weer normaal kunnen 
leven. Dit gebeurt via sport, spel en muziek en 
ook door begeleiding bij het verwerken van 
wat ze hebben meegemaakt. Kinderen kunnen 
ook terug naar school of krijgen een beroeps-
opleiding als ze te veel achterstand hebben. 

2. Ook de familie en de buurt moeten voorbe-
reid worden om deze kinderen terug op te 
vangen. Daarom moet er voedsel, veiligheid, 
ondersteuning en verzoening zijn. De kinderen 
mogen niet terug in armoede leven. En diege-
nen die de kinderen onrecht aandeden, moeten 
gestraft worden.

3. Er moet ook gewerkt worden aan preventie, 
wat heel belangrijk is. Zo moeten we voorko-
men dat kinderen gebruikt worden om te vech-
ten. Dit kan door een verbod via internationale 
wetten, zoals het Internationaal Verdrag voor 
de Rechten van het Kind en het protocol over 
de betrokkenheid van kinderen in gewapende 
confl icten. 

• Kinderen kunnen niet zorgeloos op-
groeien, omdat ze niet naar school gaan, niet 
kunnen spelen en geen familie meer hebben

• Kinderen kunnen gewond of gehandicapt 
raken, of zelfs sterven tijdens gevechten

1. Er worden 
projecten opgezet om ervoor 
te zorgen dat kinderen weer normaal kunnen 

Kans om te ontsnappen 

Op een dag, ongeveer drie maanden geleden, 
stapte zijn groep door een gebied vlakbij de 
Rwandese grens. Silvain zag meteen een kans om 
te ontsnappen.
“Ik herinnerde me dat we door het gebied liepen. 
Op de radio van de Verenigde Naties hoorden we 
dat ze soldaten die naar huis wilden komen, zouden 
helpen. Dus heb ik toen besloten om samen met 
3 van mijn vrienden te vluchten “, zegt hij. 
Silvain en zijn vrienden werden over de grens ge-
holpen en kwamen naar dit centrum. Nu maken 
10 jongens zich klaar om te vertrekken. Het is 
‘integratie dag’ - wanneer de ouders en familie-
leden komen om hun jongens mee naar huis te 
nemen. Elk van de jongens heeft zijn spullen inge-

pakt, waaronder een speciale kit met een 
wollen deken, een muggennet, eet- en 
kookgerei, een grote fl es om water te 
dragen, en een zak met zaden.”

“We willen niet dat families de 
jongens als een last ervaren” legt 
Eric Muhaza van de Demobilisatie 
Commissie uit. “We willen dat ze 
weten dat we hen helpen met hun 
re-integratie en aanpassing thuis.” 

Een nieuwe start

Silvain had ook moeten inpakken om te vertrekken, 
maar hij zal moeten wachten tot zijn familie gevon-
den is. 

“Het is geweldig hier. Ik kan naar school, ben in 
veiligheid en studeer rechten” zegt hij. “Ik zou 
graag advocaat worden.” 

Binnen het programma voor de 
bescherming van kinderen, onder-
steunt UNICEF de Rwandese 
Demobilisatie Commissie om 
jongens zoals Silvain te helpen. 
Sinds de opening in 2006 heeft het 
Muhazi-Centrum bijna 800 kinde-
ren geholpen om hun familie te 
vinden en klaar te maken voor een 
nieuwe start in het leven.

Rwandese grens. Silvain zag meteen een kans om 

“Ik herinnerde me dat we door het gebied liepen. 
Op de radio van de Verenigde Naties hoorden we 
dat ze soldaten die naar huis wilden komen, zouden 
helpen. Dus heb ik toen besloten om samen met 

Silvain en zijn vrienden werden over de grens ge-

2. VRAAG & ANTWOORD

Hieronder vind je veel gestelde vragen 
over kindsoldaten, en antwoorden 
op die vragen. Soms krijg je ook 

een doe-opdracht. 

2.1. WAT is een kindsoldaat? 

1. Een kindsoldaat was eerst een jongen of 
meisje zoals jij

• Een kind jonger dan 18 jaar, dat naar school 
gaat. 

• Een kind dat ervan droomt om leerkracht, 
verpleegster of architect te worden.

• Een kind dat met zijn vrienden speelt.
• …

Schrijf of teken op een papier wat je allemaal kan 
doen als je VRIJ bent. 

2. Als er oorlog uitbreekt

Oorlog zorgt ervoor dat kinderen niet meer naar 
school kunnen gaan, dat ze hun thuis verliezen en 
ergens anders moeten gaan wonen. Vaak worden 
ze gescheiden van hun familie, verliezen ze 
vrienden en familieleden. Ze leven in onveiligheid. 
Het beschermen van de rechten van het kind is 
dan heel belangrijk. 

Neem de kinderrechten-poster erbij. 
Wat zijn de rechten van het kind?

pakt, waaronder een speciale kit met een 
wollen deken, een muggennet, eet- en 
kookgerei, een grote fl es om water te 
dragen, en een zak met zaden.”

“We willen niet dat families de 
jongens als een last ervaren” legt 
Eric Muhaza van de Demobilisatie 
Commissie uit. “We willen dat ze 
weten dat we hen helpen met hun 
re-integratie en aanpassing thuis.”

Een nieuwe startEen nieuwe start
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• De wapens worden alsmaar lichter en kunnen 

te leggen en op te ruimen. Ze worden op de eerste 
rij geplaatst of gebruikt als levend schild. Er zijn ook 
kinderen die gevangenen moeten bewaken. Al deze 
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