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Hallo!

Weet jij hoeveel kilometer jij moet 

afl eggen om van bij je thuis op school te 

geraken? En hoe leg je deze weg dan af? 

Te voet? Op de fi ets? Met de bus? 

Of misschien word je wel met de auto 

gebracht door je ouders? 

Wist je dat op het platteland in India 

kinderen soms wel 6 km te voet moeten 

afl eggen om op school te geraken? 

En dat ze daarom vaak thuisblijven? 

De afstand naar school is te ver.

Er zijn ook andere redenen waarom 

kinderen in India soms niet naar school 

gaan. Zo moeten veel kinderen gaan wer-

ken omdat hun familie weinig geld heeft. 

In dit boekje kom je meer te weten 

over de problemen die kinderen op het 

platteland in India hebben om op school 

te geraken. Het staat vol met informatie, 

spelletjes en verhalen van leeftijds-

genootjes in India. Op het einde kom je 

misschien tot de conclusie dat het echt 

super is dat je in België elke dag naar 

school kan gaan.
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Kinderrechten in IndiaInhoudstafel

Picto’s

Heb je ooit al gehoord van de rechten van het kind? 
Die zijn vastgelegd in een verdrag dat door bijna alle 
landen ter wereld ondertekend is: het “Verdrag voor 
de Rechten van het Kind”. Eén van de belangrijkste 
rechten is het recht op onderwijs. Je zou daarom 
kunnen denken dat overal alle kinderen naar school 
gaan. Maar dat is dus niet waar. 
Sommige landen hebben het verdrag wel onder-
tekend, maar slagen er niet in om alle kinderen naar 
school te laten gaan. India is zo’n land. Daar leven 447 
miljoen kinderen (200 keer meer dan in België!) en 
van hen gaat 8 miljoen niet naar de lagere school. 
Vooral op het platteland gaan er nog steeds veel 
jongens en meisjes niet naar school. Daar zijn veel 
verschillende redenen voor, die we in dit boekje ‘uit-
dagingen’ zullen noemen. Deze uitdagingen moeten 

overwonnen worden zodat iedereen naar school 
kan gaan. UNICEF is een organisatie die kinderen 
wereldwijd daarbij probeert te helpen. Sinds deze 
organisatie in 1946 door de VN werd opgericht, zet 
UNICEF zich actief in om de rechten van kinderen 
te verdedigen. In de programma’s van UNICEF wordt 
er heel veel aandacht besteed aan het recht op onder-
wijs, omdat goed onderwijs er vaak voor zorgt dat het 
ook op andere vlakken beter gaat. Onderwijs zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat je makkelijker werk vindt en dat 
je meer te weten komt over hygiëne en bepaalde 
ziektes, waardoor je die beter kunt voorkomen.

Verder in dit boekje kom je meer te weten over de 
uitdagingen voor kinderen op het Indiase platteland 
en hoe UNICEF hen helpt om deze te overwinnen. 

Individuele oefening Multimedia-oefening Groepsoefening

Opmerking: sommige oefeningen zijn aan de hand van een DVD over het 
recht op onderwijs op het Indiase platteland die de leerkracht kan recht op onderwijs op het Indiase platteland die de leerkracht kan recht op onderwijs op het Indiase platteland die de leerkracht kan 
aanvragen via info@unicef.be.aanvragen via info@unicef.be.aanvragen via info@unicef.be.
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Individuele oefening Individuele oefening

Individuele oefening

Kinderen hebben dus rechten. Maar waar heb je dan 
eigenlijk recht op? Zet een cirkel om de vijf dingen die 
voor jou het belangrijkste zijn. Als je er andere kan 
bedenken, schrijf ze er dan bij.

In de volgende gevallen wordt er telkens een 
kinderrecht geschonden. Het is aan jou om erachter 
te komen om welk recht het gaat. 

Hieronder vind je de 12 belangrijkste kinderrechten. 
Duid aan welke drie jij het belangrijkste vindt en 
leg uit waarom.

zakgeld

gezondheid

onderwijs

een huisdier

liefde

skeelers

sport

snoep

bescherming

spelen

televisie

feestjes

ouders

eten

computer

drinken

knuffels

eigen mening

telefoon

je zin krijgen

leuke kleren

vrede

boeken

………………

! Recht op bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.Recht op bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.
! Recht op een eigen mening.
! Recht op speciale verzorging en bescherming voor kinderen met een handicap.Recht op speciale verzorging en bescherming voor kinderen met een handicap.
! Recht op bescherming tegen kinderarbeid.
! Recht op vrijheid.
! Recht om te spelen.
! Recht op onderwijs.
! Recht op een eigen naam en nationaliteit.
! Recht op speciale bescherming voor vluchtelingenkinderen.Recht op speciale bescherming voor vluchtelingenkinderen.
! Recht op bescherming tegen oorlog.
! Recht op een plek om je thuis te voelen.
! Recht op een gezonde voeding en een goede gezondheid.Recht op een gezonde voeding en een goede gezondheid.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

U Jos is ziek en ligt voor een lange tijd in het ziekenhuis. Hij mist zijn vriendjes en is bang dat hij niet 
meer naar school zal kunnen gaan. 

 Over welk recht gaat het? Wat kan je doen om Jos te helpen?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Mylo woont in een land waar een burgeroorlog aan de gang is. Hij wordt meegenomen om te vechten. 
 Kan dit volgens de rechten van het kind?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Laura’s directeur stelt voor om alle speeltijden af te schaffen. 
 Mag dit zomaar gebeuren? Over welk recht gaat het?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________
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Individuele oefening

Lees de getuigenis van Anita, een 15-jarig meisje uit 
een klein dorpje in India.

Lees de volgende getuigenissen:

Bespreek je antwoorden met de andere leerlingen in 
de klas. De leraar verdeelt je nu in groepjes. Speel met 
je groep een toneeltje over één van de rechten van 
Anita die niet gerespecteerd worden. Toon ook hoe 
het probleem opgelost kan worden door Anita terug 
naar school te laten gaan. 

Anita, 15 jaar: 

Anderhalf jaar geleden stonden de ouders van Anita te ruziën. Anita’s moeder Anderhalf jaar geleden stonden de ouders van Anita te ruziën. Anita’s moeder 
wilde voorkomen dat haar dochter in een huwelijk gedwongen werd met een wilde voorkomen dat haar dochter in een huwelijk gedwongen werd met een 
neef. Ze wilde dat Anita verder naar school kon gaan. In India bestaat er een neef. Ze wilde dat Anita verder naar school kon gaan. In India bestaat er een 
wet die huwelijken voor meisjes onder 18 jaar verbiedt, maar die gaat in tegen wet die huwelijken voor meisjes onder 18 jaar verbiedt, maar die gaat in tegen 
de gewoonten van vele Indiërs. Ook worden ouders zelden echt gestraft, wat de gewoonten van vele Indiërs. Ook worden ouders zelden echt gestraft, wat 
ervoor zorgt dat de wet weinig effect heeft. ervoor zorgt dat de wet weinig effect heeft. 
Als de vertegenwoordiger van het kinderwelzijnscomité echter de negatieve Als de vertegenwoordiger van het kinderwelzijnscomité echter de negatieve 
gevolgen van een kindhuwelijk uitlegt, beginnen de mensen na te denken. gevolgen van een kindhuwelijk uitlegt, beginnen de mensen na te denken. 
Vooral de moeders, want zij zijn vaak het slachtoffer geweest van dezelfde Vooral de moeders, want zij zijn vaak het slachtoffer geweest van dezelfde 
praktijken en begrijpen dat onderwijs de oplossing is voor hun dochters. praktijken en begrijpen dat onderwijs de oplossing is voor hun dochters. 
Bij vaders is het anders. Zij zien hun dochters als een fi nanciële last en willen Bij vaders is het anders. Zij zien hun dochters als een fi nanciële last en willen 
hen daarom zo snel mogelijk uithuwelijken. Maar ze draaien bij wanneer ze hen daarom zo snel mogelijk uithuwelijken. Maar ze draaien bij wanneer ze 
beseffen dat hun dochters ook andere mogelijkheden hebben voor de toekomst beseffen dat hun dochters ook andere mogelijkheden hebben voor de toekomst beseffen dat hun dochters ook andere mogelijkheden hebben voor de toekomst 
en dat onderwijs en vorming ook leidt tot fi nanciële zelfstandigheid.en dat onderwijs en vorming ook leidt tot fi nanciële zelfstandigheid.en dat onderwijs en vorming ook leidt tot fi nanciële zelfstandigheid.
UNICEF werkt samen met lokale sensibiliseringsgroepen om mensen hierover UNICEF werkt samen met lokale sensibiliseringsgroepen om mensen hierover UNICEF werkt samen met lokale sensibiliseringsgroepen om mensen hierover UNICEF werkt samen met lokale sensibiliseringsgroepen om mensen hierover 
bewust te maken. Zo worden er toneeltjes over kindhuwelijken georganiseerd bewust te maken. Zo worden er toneeltjes over kindhuwelijken georganiseerd bewust te maken. Zo worden er toneeltjes over kindhuwelijken georganiseerd 
op de dorpspleinen. Anita heeft bijvoorbeeld zelf in zo’n toneel meegespeeld op de dorpspleinen. Anita heeft bijvoorbeeld zelf in zo’n toneel meegespeeld 
waarin ze haar ervaringen kon delen. Deze acties zorgen ervoor dat meer waarin ze haar ervaringen kon delen. Deze acties zorgen ervoor dat meer 
en meer jongeren huwelijksverzoeken afslaan die hun ouders voorstellen. Vorig en meer jongeren huwelijksverzoeken afslaan die hun ouders voorstellen. Vorig 
jaar werden 33 kindhuwelijken voorkomen in het district van Anita.jaar werden 33 kindhuwelijken voorkomen in het district van Anita.

Lars uit België, 10 jaar: 

Hoi. Ik ben Lars en woon in België. Mijn huis ligt op 6 km van de school. Soms 
als het mooi weer is gaan mijn mama en ik samen met de fi ets naar school. 
Maar meestal gaan we met de auto, want het regent vaak en dan kunnen we 
ook langer slapen. Heel soms kunnen mijn ouders mij niet naar school brengen, 
maar dat is niet zo erg want de schoolbus stopt in mijn straat.maar dat is niet zo erg want de schoolbus stopt in mijn straat.maar dat is niet zo erg want de schoolbus stopt in mijn straat.

Omesh uit India, 9 jaar: Omesh uit India, 9 jaar: 

Hallo ik ben Omesh en woon op het platteland. De school is 6 km van mijn huis Hallo ik ben Omesh en woon op het platteland. De school is 6 km van mijn huis Hallo ik ben Omesh en woon op het platteland. De school is 6 km van mijn huis Hallo ik ben Omesh en woon op het platteland. De school is 6 km van mijn huis Hallo ik ben Omesh en woon op het platteland. De school is 6 km van mijn huis 
vandaan. Mijn ouders hebben niet genoeg geld om voor mij een fi ets te kopen. vandaan. Mijn ouders hebben niet genoeg geld om voor mij een fi ets te kopen. vandaan. Mijn ouders hebben niet genoeg geld om voor mij een fi ets te kopen. vandaan. Mijn ouders hebben niet genoeg geld om voor mij een fi ets te kopen. vandaan. Mijn ouders hebben niet genoeg geld om voor mij een fi ets te kopen. 
Ook hebben ze geen auto want dat is natuurlijk nog veel duurder dan een fi ets. Ook hebben ze geen auto want dat is natuurlijk nog veel duurder dan een fi ets. Ook hebben ze geen auto want dat is natuurlijk nog veel duurder dan een fi ets. Ook hebben ze geen auto want dat is natuurlijk nog veel duurder dan een fi ets. 
Waar ik woon, rijden er geen bussen. Er is dus maar één optie om naar school Waar ik woon, rijden er geen bussen. Er is dus maar één optie om naar school Waar ik woon, rijden er geen bussen. Er is dus maar één optie om naar school 
te gaan: stappen! Maar dat duurt heel lang dus vindt mijn vader dat ik mijn tijd te gaan: stappen! Maar dat duurt heel lang dus vindt mijn vader dat ik mijn tijd te gaan: stappen! Maar dat duurt heel lang dus vindt mijn vader dat ik mijn tijd 
beter kan gebruiken om hem te helpen op het katoenveld.beter kan gebruiken om hem te helpen op het katoenveld.beter kan gebruiken om hem te helpen op het katoenveld.

U Welke kinderrechten van Anita worden niet gerespecteerd? Zoek er op de kinderrechtenposter de juiste 
tekening bij.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Hoe heeft UNICEF Anita geholpen?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Multimedia-oefening

Individuele oefening

Groepsoefening

Groepsoefening

Bespreek in de klas 
op welke manieren je 
allemaal naar school 
kan gaan.

Kijk naar het fi lmfragment “Rachana moet lang 
wandelen”. Hoe verplaatsen de mensen zich op het 
Indiase platteland? Is dat verschillend van hoe mensen 
zich in België verplaatsen?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dit is RACHANA. Ze woont in Labangi, 
een klein dorpje op het Indiase platte-
land. Rachana gaat niet naar school 

omdat die te ver ligt.

Uitdaging 1: 
de lange weg naar school
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Los dan de volgende vragen op:

U De gemiddelde fi etssnelheid is 16 km/u. Hoe lang doet Lars erover om op school te geraken met de 

fi ets? _______________________min.

U Als de auto 50 km/u gaat, hoe lang doet Lars’ moeder er dan over om hem naar school te brengen? 

_______________________min.

U Een mens wandelt gemiddeld 5 km/u. Reken uit hoe lang Omesh moet stappen voor hij op school 

aankomt:  _______________________min.

� Ook in België kunnen kinderen soms ver van de school wonen, net zoals Lars. Omesh woont op 
dezelfde afstand, maar toch is het voor hem veel moeilijker om op school te geraken. Dat komt omdat 
hij niet dezelfde vervoersmiddelen kan gebruiken. De enige manier voor hem om naar school te gaan hij niet dezelfde vervoersmiddelen kan gebruiken. De enige manier voor hem om naar school te gaan 
is te voet. Bovendien wil zijn vader dat hij gaat werken. is te voet. Bovendien wil zijn vader dat hij gaat werken. 

Surf naar de site: nl.mappy.comSurf naar de site: nl.mappy.com

U Klik bovenaan de pagina op “Route”.

U Bij het groene vlaggetje vul je je thuisadres in, bij het rode vlaggetje het adres van de school.

U Daaronder kan je aanduiden of je met de auto, de fi ets of te voet komt.

U Druk op de knop “En weg zijn we!”.

U In een kadertje komt te staan op hoeveel kilometer je van de school woont:

 _______________________km.

 Ook staat er hoe lang je erover doet met het door jou gekozen vervoermiddel:

 _______________________min.

U Nu kan je eventueel kijken hoe lang je erover zou doen met een ander vervoermiddel. Dat doe je door 
bovenaan in de blauwe kader op het gewenste vervoermiddel te klikken (auto, te voet, fi ets) en 
opnieuw op “En weg zijn we!”

 met de auto:  _______________________min.

 op de fi ets:  _________________________min.

 te voet:  te voet:  ______________________________min.min.

Bereken op de computer exact hoe ver jij 
van de school woont. 

Multimedia-oefening

Individuele oefening

Wist je dat …?

…families in India soms zo arm zijn dat de ouders 

beslissen om hun kinderen te laten werken in 

plaats van ze naar school te laten gaan. Anders 

kunnen ze belangrijke dingen, zoals eten en 

drinken, niet meer betalen. In andere gevallen 

kiezen kinderen er zelf voor om te gaan werken, 

bijvoorbeeld als ze hun familie verloren hebben en 

ze dus voor zichzelf moeten zorgen. Volgens schat-

tingen zijn er ongeveer 28 miljoen kinderen tussen 

5 en 14 jaar die werken in plaats van naar school 

gaan. Dat is een ontzettend hoog cijfer en er moet 

dan ook dringend iets aan gedaan worden!

Multimedia-oefening

Bekijk het fragment “Ashu moet werken”.
Wat gebeurt er in het fi lmpje? Wat doen de kinderen?
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

De ouders van ASHU zijn erg arm. 
Daarom helpt hij hen door op het veld 

te gaan werken. Hij heeft dus geen tijd 
om naar school te gaan.

Uitdaging 2: 
studeren of werken?

U Zien de kinderen die niet naar school gaan er gelukkig uit? Waarom (niet)?

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

SCHOOL 6km

SCHOOL 1km
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Lees de getuigenissen van Mukesh en Pargi.

Individuele oefening Mukesh, 12 jaar:

Mukesh werkte al jaren 14 uur per dag in de katoenvelden van Gujurat. Mukesh werkte al jaren 14 uur per dag in de katoenvelden van Gujurat. 
’s Avonds kreeg hij een zak bloem om zijn eten klaar te maken. Als hij groenten ’s Avonds kreeg hij een zak bloem om zijn eten klaar te maken. Als hij groenten 
wilde, moest hij die zelf kopen. Opeengepakt met een tiental andere kinderen wilde, moest hij die zelf kopen. Opeengepakt met een tiental andere kinderen 
in een hangar, waar een televisie stond te blèren, huilde hij zich vaak in slaap. in een hangar, waar een televisie stond te blèren, huilde hij zich vaak in slaap. 
’s Ochtends om 4 uur besproeide hij de gewassen met insecticiden, met een ’s Ochtends om 4 uur besproeide hij de gewassen met insecticiden, met een 
lege maag en zonder masker of andere beschermingskledij. Het lokale jeugd-lege maag en zonder masker of andere beschermingskledij. Het lokale jeugd-
beschermingscomité van zijn dorp, Dungapur, is erin geslaagd om hem op te beschermingscomité van zijn dorp, Dungapur, is erin geslaagd om hem op te 
sporen en terug naar huis te brengen. Mukesh gaat vandaag weer naar school sporen en terug naar huis te brengen. Mukesh gaat vandaag weer naar school 
en is door het dolle heen: «Gedaan met het katoenveld, nu wil ik studeren!» en is door het dolle heen: «Gedaan met het katoenveld, nu wil ik studeren!» en is door het dolle heen: «Gedaan met het katoenveld, nu wil ik studeren!» 

Pargi, 13 jaar:Pargi, 13 jaar:

Pargi is wel vrijwillig gaan werken op de katoenvelden. Tenminste, dat wilde hij Pargi is wel vrijwillig gaan werken op de katoenvelden. Tenminste, dat wilde hij Pargi is wel vrijwillig gaan werken op de katoenvelden. Tenminste, dat wilde hij 
proberen. De nieuwe kleren en de grote uurwerken waarmee kinderen uit het proberen. De nieuwe kleren en de grote uurwerken waarmee kinderen uit het proberen. De nieuwe kleren en de grote uurwerken waarmee kinderen uit het 
dorp pronkten, staken hem de ogen uit. Hij ging zelf dromen van een gsm. Met dorp pronkten, staken hem de ogen uit. Hij ging zelf dromen van een gsm. Met dorp pronkten, staken hem de ogen uit. Hij ging zelf dromen van een gsm. Met dorp pronkten, staken hem de ogen uit. Hij ging zelf dromen van een gsm. Met 
zijn neef en vier andere kinderen is hij in een jeep van kinderhandelaars gestapt. zijn neef en vier andere kinderen is hij in een jeep van kinderhandelaars gestapt. zijn neef en vier andere kinderen is hij in een jeep van kinderhandelaars gestapt. 
Hij heeft het geluk gehad dat ze tijdens hun dolle avontuur werden onderschept Hij heeft het geluk gehad dat ze tijdens hun dolle avontuur werden onderschept 
door een controlepost die gespecialiseerd is in kinderhandel. Hij werd terug naar door een controlepost die gespecialiseerd is in kinderhandel. Hij werd terug naar door een controlepost die gespecialiseerd is in kinderhandel. Hij werd terug naar 
huis gebracht en opgevangen door UNICEF. Vandaag denkt hij dat hij geluk heeft huis gebracht en opgevangen door UNICEF. Vandaag denkt hij dat hij geluk heeft huis gebracht en opgevangen door UNICEF. Vandaag denkt hij dat hij geluk heeft 
gehad en dat goed onderwijs meer waard is dan alle dure uurwerken samen.gehad en dat goed onderwijs meer waard is dan alle dure uurwerken samen.

Bespreek met je buurman/-vrouw:Groepsoefening

De kinderen uit het fi lmfragment komen uit de stad. Mukesh en Pargi wonen daarentegen op het platte-
land. Is er een verschil in het werk dat zij doen?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denk even terug aan het fi lmfragment of bekijk het opnieuw met je leerkracht. Wat zijn de karweitjes die vooral 
door jongens worden gedaan? En welke taken zijn voor de meisjes? Kan je er nog enkele bij bedenken?

Waarom krijgen meisjes en jongens verschillende taken volgens jou? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vind je zelf dat meisjes en jongens niet in staat zijn om dezelfde karweitjes op te knappen?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

jongens meisjes

Ga je akkoord met de volgende stellingen? 
Waarom wel/niet?Individuele oefening

U Meisjes worden graag geplaagd, ze vragen erom.

 Akkoord/niet akkoord:  _____________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Jongens mogen niet wenen.

 Akkoord/niet akkoord:  _____________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Het beroep ‘truckchauffeur’ is niks voor meisjes.

 Akkoord/niet akkoord: ______________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Leerkracht worden of in zorgberoepen aan de slag gaan (vb. verpleging), dat zijn bij uitstek beroepen 
voor meisjes.

 Akkoord/niet akkoord:  _____________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U In een gezin is de vader kostwinner en organiseert de moeder het huishouden.

 Akkoord/niet akkoord:  _____________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

U Afwassen is voor meisjes, het gras maaien voor jongens.

 Akkoord/niet akkoord: Akkoord/niet akkoord: Akkoord/niet akkoord: ______________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bespreek de 
antwoorden 
met je klas 
en met de 
leerkracht 
en kom 
samen tot 
een besluit.

Bespreek in de klas: je weet nu dat je als kind bepaalde 
rechten hebt. Maar staat daar ook iets tegenover? 
Heb je bepaalde taken te vervullen? Je hebt het recht 
om naar school te gaan, maar wordt er daar iets 
van jou verwacht? En hoe zit het met de andere 
kinderrechten?

Doe-opdracht!
Hou een rondvraag in de klas of op school. Spreek 
minstens drie andere kinderen aan en vraag hun bij-minstens drie andere kinderen aan en vraag hun bij-
voorbeeld:

U Of ze thuis meehelpen in het huishouden? Of ze thuis meehelpen in het huishouden? 
 En zoja, wat ze juist doen?

U Hoeveel tijd spenderen ze hieraan?

U Doen meisjes andere karweitjes 
 dan jongens?

Vergelijk jullie antwoorden. Hou daarna een discussie in de klas. Wat is het verschil tussen het werk dat jullie 
thuis doen en het werk dat de kinderen uit de fi lm en de getuigenissen doen?

Wist je dat …?

…UNICEF zich ervoor inzet om zo veel 

mogelijk kinderen in India weer naar 

school te laten gaan? Zo kunnen ze langer 

‘kind blijven’ en worden ze beschermd van 

het soms gevaarlijke werk dat ze anders 

moeten doen. Het is zelfs opgenomen in het 

Verdrag voor de Rechten van het Kind, waar 

we in het begin over gesproken hebben. Elk 

kind heeft dus het RECHT om beschermd te 

worden tegen kinderarbeid. 

Groepsoefening

Groepsoefening

rechten taken

recht op onderwijs

recht op een plek om je thuis te voelen

recht op ….

recht op ….recht op ….

Het dorp van PANKAJ werd getroffen 
door een grote storm, waardoor hij met 

z’n familie moest vluchten naar een 
kamp. Hierdoor ging hij maanden 

niet naar school.

Uitdaging 3: 
onderwijs in noodsituaties

Wist je dat …?

…80 % van India wordt beschouwd als risicogebied. Dat wil 

zeggen dat in bijna het hele land de mensen regelmatig 

door een ramp getroffen worden, zoals een overstroming, 

aardbeving, storm, … Maar niet enkel de natuur veroor-

zaakt noodsituaties. Soms liggen menselijke handelingen 

aan de oorsprong, zoals wanneer er oorlog uitbreekt. 

In noodsituaties zijn kinderen vaak het grootste slacht-

offer. Daarom is het heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk 

na de ramp weer naar school kunnen. Maar omdat er zoveel 

andere zorgen zijn (zoals het vinden van voedsel, water en 

onderdak) is onderwijs meestal niet het eerste waar 

mensen in een noodsituatie aan denken. UNICEF probeert 

er echter voor te zorgen dat kinderen in geval van nood zo 

snel mogelijk weer naar de schoolbanken kunnen terug-

keren. Dat gebeurt door bijvoorbeeld samen met de overheid 

van India een plan op te stellen waarin staat wat er alle-

maal moet gebeuren in geval van nood en hoe men zo snel 

mogelijk de kinderen weer naar school krijgt. Bovendien 

probeert UNICEF de kinderen die vóór de ramp niet naar 

school gingen of gestopt waren, een tweede kans te geven.

Multimedia-oefening

Bekijk het fi lmfragment “Pankaj moet vluchten” en/of 
lees de infofi che over kindsoldaten (die jouw leerkracht 
kan aanvragen via info@unicef.be). 

Via welke activiteiten proberen de leerkrachten die opgeleid zijn door UNICEF om de kinderen terug zin te 
laten krijgen in het leven?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk het fi lmfragment “Pankaj moet vluchten” en/of 

SCHOOL 6km

SCHOOL 1km
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De leerkracht verdeelt de klas in groepjes. Bedenk 
samen met je groep een sportief spel of een creatieve 
activiteit waardoor een getraumatiseerd kind weer zin 
kan krijgen om te leren.Groepsoefening

Bespreek in de klas welke activiteit volgens jou het meest zinvol is: een sportief spel of een creatieve bezig-
heid? Op basis daarvan wordt de klas in twee groepen ingedeeld. Een groep die denkt dat het beter is om een 
sportief spel te organiseren, en een groep die denkt dat een creatieve bezigheid meer helpt. De twee groepen 
proberen aan elkaar uit te leggen waarom ze dat denken. De leerkracht helpt om argumenten voor of tegen 
te formuleren.

Wist je dat…?

…in het Verdrag voor de Rechten van het Kind geschreven staat dat 

onderwijs een fundamenteel recht is voor elk kind, ongeacht de 

omstandigheden. Dat wil zeggen dat elk kind naar school moet 

kunnen, ook al is er een ramp gebeurd. 

Maar waarom vindt UNICEF het zo belangrijk dat kinderen snel 

terug naar school gaan?

U Belang voor het kind: op school kan het kind geholpen 

worden. Zo kan het de trieste gebeurtenissen een 

plaats geven in zijn/haar leven en de draad weer op-

pakken.

U Belang voor de samenleving: ook leren kinderen op 

die manier een beroep aan, wat beter is voor de hele 

samenleving, zeker als die getroffen is door een ramp.

 

 Op de UNICEF-website voor kinderen www.unicef.be/

kids kan je ontdekken hoe kinderen na een ramp 

terug naar school gaan. Klik op “Ontdek” en speel 

het spel!

Stel je voor: België wordt getroffen door een orkaan 
en de school is helemaal vernield. Gelukkig is UNICEF 
er om een noodschool te bouwen! Teken of schrijf 
hieronder het materiaal dat volgens jou broodnodig 
is in zo’n noodschool zodat de kinderen goed les 
kunnen volgen.

Individuele oefening

 Op de UNICEF-website voor kinderen www.unicef.be/

VARI gaat niet naar school 
omdat ze gepest en 
uitgesloten wordt.

Uitdaging 4: 
ongelijkheid in de klas

Wist je dat …?

…India een heel groot land is en er ook enorm veel 

mensen wonen. Die mensen verschillen dan ook heel sterk 

van elkaar.

Een belangrijk verschil is de taal. In India worden er offi -

cieel 22 talen erkend, waarvan de belangrijkste het Hindi 

en het Engels zijn. Maar in werkelijkheid worden er zelfs 

nog veel meer talen gesproken! Dit is een probleem in veel 

scholen, want de kinderen krijgen dus vaak les in een taal 

die niet hun moedertaal is, en ze dus niet begrijpen.

Een ander obstakel is het kastensysteem. Dit systeem 

verdeelt alle mensen onder in verschillende categorieën. 

De hoogste kaste bestaat uit de brahmanen, de laagste zijn 

de ‘onaanraakbaren’, ook wel ‘paria’s’ genoemd. Volgens de 

Indiase wet mogen de kasten niet meer bestaan, maar in 

werkelijkheid denken mensen vaak nog steeds volgens dit 

kastensysteem. Hoe lager de kaste waartoe je behoort, hoe 

meer je wordt uitgesloten. En dat is ook zo in het klas-

lokaal!

Ook bestaan er in India nog verschillende stammen. 

Zij hebben heel verschillende tradities en gewoontes en 

vaak spreken ze een vreemde taal. Ook zij worden nog vaak 

uitgesloten. 

Lees de volgende getuigenis:

Ichtabati Jhadia, 11 jaar:

Goeiedag. Ik heet Ichhabati Jhadia. Ik ben 11 jaar oud en woon in een dorpje in 
Odisha, een staat in India. Ik behoor tot de Paroja-minderheid. De meesten 
onder ons spreken alleen het Desia, een taal die op school niet wordt gebruikt.

Individuele oefening
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Er worden 4 groepen gevormd in de klas: 
een paar kleine en een paar grote groepen.Groepsoefening

U Elke groep mag een eigen taal uitvinden (vervang bijvoorbeeld alle e’s door o’s) en jullie mogen één zin 
in die taal opschrijven. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Een vertegenwoordiger van elke groep komt vooraan de klas zijn zin voorlezen. De leden van de andere 
groepen moeten raden wat er gezegd wordt. 

U Zie je de gelijkenis met de situatie in India? Leg uit en bespreek samen met de leerkracht.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

U En hoe zit het in België? Welke talen worden er hier gesproken? Vind je het moeilijk om een andere taal 
te leren? Waarom? 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zit er iemand bij je in de klas:

• die meerdere talen spreekt?
• die thuis een andere taal spreekt dan op school?
• die een dialect spreekt?

U Bespreek de voor- en nadelen hiervan.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Het kastensysteem

Volgens het hindoeïsme (de voornaamste godsdienst in India) is de samenleving opge-
bouwd uit kasten. Je behoort tot de kaste waarin je bent geboren, en je kan die nooit meer 
veranderen. Je kaste toont aan hoe ‘rein’ je bent: hoe hoger de kaste, hoe ‘reiner’ en hoe 
beter.
In welke kaste je geboren wordt, hangt volgens de Indiërs af van hoe je je in je vorig leven 
gedragen hebt. Als je een goed leven geleid hebt, word je in een hogere kaste geboren dan 
wanneer je een slecht leven geleid hebt. Dat is dan ook de reden waarom mensen uit de 
hogere kasten meer respect krijgen en waarom mensen uit een lage kaste worden uitgeslo-
ten.

In het schema kan je zien hoe de kasten zijn ingedeeld:

U de brahmanen (de priesters en de geleerden)

U de kshatriya’s (de krijgers en de heersers) 

U de vaishya’s (de handelaars en de boeren)

U de shudra’s (diegenen die de andere kasten bedienen, zoals arbeiders)

Tot slot zijn er nog die mensen die tot geen enkele kaste behoren, namelijk de paria’s / 
dalits of ‘onaanraakbaren’. Zij worden als het meest onrein beschouwd en moeten het werk 
doen dat niemand anders wil doen. Ze worden dus ook het vaakst uitgesloten. 

Hoewel het kastensysteem in India offi cieel in 1950 is afgeschaft, leeft bij de bevolking zelf 
nog sterk het idee dat mensen tot een bepaalde kaste behoren. Wettelijk gezien mag je 
mensen uit een lagere kaste dus niet uitsluiten, maar in de werkelijkheid gaat het er vaak 
anders aan toe.

Brahmanen (priesters en geleerden)

Shudra’s (arbeiders)

Paria’s / Dalits (onaanraakbaren)

Vaishya’s (handelaars en boeren)

Kshatriya’s (krijgers en heersers)
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Bekijk het fi lmfragment “Vari is niet welkom”.

Bespreek in de klas: wat gebeurt er in de fi lm?Groepsoefening

Multimedia-oefening

U Hoe is de houding van de kinderen ten opzichte van het meisje in het begin? En op het einde?

U Zijn er soms vergelijkbare situaties bij jou op school?

U Tot welke kaste behoort het meisje uit de fi lm volgens jou? Baseer je hiervoor op de tekst 
 in de kader op p. 19.

Doe-opdracht!

De leerkracht fl uistert in je oor welk beroep je mag uitbeelden voor de klas. De andere leerlingen mogen 
raden om welk beroep het gaat en er de juiste kaste bij zoeken. (Je leerkracht kan een lijst met beroepen 
vinden in de lesmap die te verkrijgen is via info@unicef.be)vinden in de lesmap die te verkrijgen is via info@unicef.be)

URNA geeft les in Labangi, maar dat is 
niet gemakkelijk. Soms moet ze 
lesgeven aan wel 60 leerlingen. 

Ze is dan ook bang dat ze niet elke 
leerling even goed kan helpen.

Uitdaging 5: 
kindvriendelijke scholen

Wist je dat …?

…veel scholen in India niet goed aangepast zijn aan de 

behoeften van de kinderen. Zo hebben ze vaak niet genoeg 

lesmateriaal. Of de klassen zijn klein en ongezellig. Of er 

zijn geen aparte toiletten voor jongens en meisjes.

UNICEF zet zich daarom in om scholen in India kindvrien-

delijk te maken! Dat betekent dat men de school gaat aanpas-

sen zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen 

zonder zich zorgen te maken om praktische zaken.

In een kindvriendelijke school wordt er gestreefd naar ge-

lijkheid tussen meisjes en jongens en naar rechtvaardig-

heid. Gezondheid en hygiëne zijn belangrijk. ’s Middags 

krijgen de kinderen een gratis maaltijd. Er worden aparte 

toiletten gebouwd en waterpompen aangelegd zodat de kin-

deren hun handen kunnen wassen met water en zeep.

In de klas zelf gebruiken de leerkrachten een actieve onder-

wijsmethode waarbij ze de kinderen en de gemeenschap 

zo veel mogelijk betrekken. Ook wordt er speciale aandacht 

gegeven aan elk kind. Want ook al zijn de kinderen even 

oud, toch hebben ze vaak een ander niveau omdat sommi-

gen van hen niet altijd naar school zijn geweest. 

SCHOOL 6km

SCHOOL 1km

Multimedia-oefening

SCHOOL 6km

SCHOOL 1km

Kijk naar het fi lmfragment “Urna geeft les” en ontdek 
hoe een kindvriendelijke school eruit ziet.
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Lees de volgende getuigenis:

Individuele oefening
De oma van Lucas heet Laura. Oma Laura is 87 jaar en komt uit België. De oma van Lucas heet Laura. Oma Laura is 87 jaar en komt uit België. 
Ze vertelt over haar kinderjaren:Ze vertelt over haar kinderjaren:

‘s Ochtends als ik wakker werd, moest ik water halen om ons te wassen en om ‘s Ochtends als ik wakker werd, moest ik water halen om ons te wassen en om 
te koken. Daarna was ik een uur te voet onderweg naar school. Als er thuis te te koken. Daarna was ik een uur te voet onderweg naar school. Als er thuis te 
veel werk was, ging ik niet naar school. Dan moest ik helpen in het huishouden veel werk was, ging ik niet naar school. Dan moest ik helpen in het huishouden 
en voor mijn jongere broertjes en zusjes zorgen. Soms bleef ik twee of zelfs en voor mijn jongere broertjes en zusjes zorgen. Soms bleef ik twee of zelfs en voor mijn jongere broertjes en zusjes zorgen. Soms bleef ik twee of zelfs 
drie dagen thuis. Op school zat ik samen met andere kinderen achteraan in de drie dagen thuis. Op school zat ik samen met andere kinderen achteraan in de drie dagen thuis. Op school zat ik samen met andere kinderen achteraan in de 
klas omdat we niet konden lezen en schrijven, in tegenstelling tot de overige klas omdat we niet konden lezen en schrijven, in tegenstelling tot de overige 
klasgenootjes. Dat was niet zo leuk! Toen ik 14 was, ben ik gestopt met school klasgenootjes. Dat was niet zo leuk! Toen ik 14 was, ben ik gestopt met school 
en ben ik als huisbediende in een rijke familie gaan werken. Daarna heb ik een en ben ik als huisbediende in een rijke familie gaan werken. Daarna heb ik een 
frituur overgenomen.frituur overgenomen.

Zoek de verschillen en de gelijkenissen tussen de getuigenis van oma Laura en het fi lmfragment over Urna.Zoek de verschillen en de gelijkenissen tussen de getuigenis van oma Laura en het fi lmfragment over Urna.Zoek de verschillen en de gelijkenissen tussen de getuigenis van oma Laura en het fi lmfragment over Urna.

Verdeel de gelijkenissen en verschillen in twee categorieën: problemen en oplossingen. Doe dat door de 
problemen met een rode pen te onderlijnen en de oplossingen met een groene pen. Als er problemen zijn 
zonder oplossing, probeer er dan zelf één te bedenken en schrijf ze erbij.

gelijkenissen verschillen

In het fi lmfragment krijgen de leerlingen een 
gepersonaliseerd leertraject voorgeschreven op basis 
van wat ze al kennen en wat ze nog moeten leren. 
Probeer samen met de leerkracht jouw leertraject uit te 
stippelen. Vergelijk daarna je eigen leertraject met dat 
van je buurman of -vrouw. Zijn er verschillen? 
Kan je iets van elkaar leren?Groepsoefening

Wat ken ik al?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat moet ik nog leren?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAMAN is lid van de ouderraad op de school 
van zijn zoon. Op die manier wordt hij 

nauw betrokken en kan hij ervoor 
zorgen dat de leerlingen kunnen 

genieten van goed onderwijs.

Uitdaging 6: 
betrokkenheid van leerlingen en ouders

Bekijk het fi lmfragment 
“Naman is lid 
van de ouderraad”.Multimedia-oefening

Lees de volgende getuigenis:

Om Prakash Gurjar “Daar waar ik geboren ben…” 

Daar waar ik geboren ben bestaat het idee van kinderrechten niet. Kinderen 
werken meestal op het veld en zorgen voor het vee in plaats van naar school te 
gaan. Mijn vader heeft geld geleend van zijn huiseigenaar en in ruil daarvoor 
moeten we nu als slaven voor hem werken. Toen ik vijf jaar was, werkte ik me 
te pletter op de boerderij van de eigenaar. Ik zorgde voor de dieren en de 
gewassen en ik vroeg me af waarom ik niet naar school kon zoals de andere 
kinderen. Op een dag, toen ik acht jaar was, kwam een groep actievoerders van 
«Save the Children» langs in het dorp. Zij voerden campagne tegen de 
uitbuiting van kinderen. Ze zijn ons komen opzoeken, maar mijn ouders en de 
eigenaar wilden geen woord horen over kinderrechten. De actievoerders 
hebben aangedrongen en hebben mij uiteindelijk vrij gekregen. Ik ben dan naar 
Bal Ashram gegaan, een opvangtehuis voor jongeren in Rajasthan, waar kinde-
ren die voordien werden uitgebuit nu onderwijs krijgen. Daar heb ik begrepen 
wat kinderrechten zijn. Daar heb ik ontdekt dat er wel plekken zijn waar er 
geluisterd wordt naar kinderen en waar hun mening waardevol is. Bij het maken 
van beslissingen werd er rekening gehouden met wat de kinderen denken. 
Een panchayat (vergadering) van kinderen vertegenwoordigt de belangen en 
bezorgdheden van jongeren tijdens bijeenkomsten met de directie en de leer-
krachten. Geleidelijk aan heb ik begrepen dat er wetten zijn om kinderen te 
beschermen. Het is ieders verantwoordelijkheid om de normen in het Verdrag 
voor de Rechten van het Kind toe te passen.

Individuele oefening

Schrijf op hoe leerlingen en 
volwassenen op verschillende 
manieren betrokken zijn bij het 
onderwijs van de kinderen. 
Denk hiervoor terug aan het 
fi lmfragment over Naman en 
aan de getuigenis van Om.

Betrokkenheid 
van de leerlingen

Betrokkenheid 
van de volwassenen
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Bespreek je antwoorden in de klas en denk samen na 
over onderstaande vragen:

Groepsoefening

U Is het volgens jou noodzakelijk dat zowel de kinderen als de volwassenen betrokken zijn bij het 
beheer van een school?

U Waar en wanneer wordt er van jou verwacht dat je je stem laat horen? Bij wat ben jij betrokken 
thuis en op school?

Wist je dat…?

…UNICEF het heel belangrijk vindt dat kinderen gehoord 

worden, ook in België, en dat ze er een speciaal project voor 

hebben opgestart: “What do you think?”. Je kan hierover meer 

te weten komen in onderstaand artikel.

UNICEF België zet zich in de hele wereld en ook in België in voor kinder-UNICEF België zet zich in de hele wereld en ook in België in voor kinder-
rechten. UNICEF wil kinderen wereldwijd helpen om hun stem te laten rechten. UNICEF wil kinderen wereldwijd helpen om hun stem te laten 
horen. Zo ook in België. Zo heeft UNICEF het jongerenproject “What Do horen. Zo ook in België. Zo heeft UNICEF het jongerenproject “What Do 
You Think?” opgericht, dat probeert om de stem van de meest kwetsbare You Think?” opgericht, dat probeert om de stem van de meest kwetsbare 
kinderen en jongeren in onze samenleving te laten horen. Zijn kinderen kinderen en jongeren in onze samenleving te laten horen. Zijn kinderen 

allemaal gelijk op school? Belgische scholieren gaven gedurende het schooljaar 2011-20012 hun 
mening te kennen in het project “What do you think?”.

Het debat over gelijke kansen op school houdt de publieke opinie, onderzoekers en politici sterk 
bezig. Paradoxaal genoeg worden kinderen vaak buiten dit debat gehouden, dat hen zo nauw aan-
belangt. UNICEF België wil dit verhelpen. Het project “What do you think?” wil alle kinderen een 
stem geven en hun stem tot op het hoogste niveau laten horen. Wij verzamelen hun ideeën, ervaringen 
en voorstellen en brengen ze over aan de politieke beleidsmakers van ons land en aan het 
Comité voor de Rechten van het Kind, dat moet toezien op de naleving van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind. 
De school speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren, maar een school kan ook kwetsen en 
uitsluiten, al vanaf de jongste leeftijd. Dat geldt specifi ek voor kinderen die in armoede en sociale 
uitsluiting leven. 
Het doel van ons project is kinderen centraal te stellen in de politieke en maatschappelijke onderwijs-
keuzes en -debatten, zodat de school voor alle kinderen een sleutel tot succes wordt. 
De standpunten van kinderen die in het schooljaar 2011-2012 verzameld werden (door groepswerk, 
postkaartactie, debatten, vragen…) worden in november 2012 in een rapport gepubliceerd, dat 
samen met een video gebruikt zal worden om een constructieve dialoog op te zetten met de betrokken 
actoren (minister, vakbonden, netwerken, plaatselijke overheden, leerkrachten, …). 

Ontdek het project in de zone “Info” op de website www.unicef.be/kids 

Een concrete actie met je klas

Bekijk het DVD-fragment ‘de Dag voor Verandering’. 

Organiseer met je klas of school een actie gelinkt aan 
het cijfer 6. Rachana uit India moet elke dag 6 kilome-
ter wandelen naar school. Zo sta je stil bij de afstand 
die Rachana moet afl eggen om naar school te gaan. 
Bijvoorbeeld: een stadsrally of wandeling van 6 kilo-
meter. Eventueel met opdrachtjes. Of 60 minuten 
sport voor UNICEF (op http://www.unicef.be/nl/page/
sport-unicef). Of 60 meter zaklopen. Een hindernis-
senparcours of iets anders, … 

Hoe gekker, hoe beter…. Schrijf een tekstje over je 
actie, neem foto’s of maak een fi lmpje, en post dit op 
www.unicef.be/kids. Elke geposte actie (video, tekst 
of foto) krijgt een plaats op onze website. En dan 
nodigt UNICEF jou en je klas uit voor een toffe activi-
teit. Doe mee met je klas! Of doe beroep op één van 
onze educatieve vrijwilligers om te helpen bij de 
organisatie van jullie Dag voor Verandering.

SCHOOL 6km

SCHOOL 1km
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www.unicef.be/kids

Maak kennis met leeftijdsgenootjes 
uit andere landen via een leuk 

en leerrijk spel op de KIDS-website!

 Een website voor leerlingen, 
waar je verschillende landen 

kan ontdekken en informatie krijgt 
over kinderrechten.

INFO ONTDEK NEEM DEEL

INDIA – HAÏTI – INDONESIË – BURUNDI
CONGO – LIBIË – BELGIË



 UNICEF België

Keizerinlaan 66 

1000 Brussel

Tel: 02/230.59.70

Fax: 02/230.34.62

E-mail: info@unicef.be
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