
• Dossier Vluchtelingenkinderen
• George Clooney vecht voor Darfoer
• Spreekbeurtendag op 20 maart !
• Petitie tegen de opsluiting van kinderen
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Ik ga het niet lang trekken,
 hier volgen 

korte nieuwtjes!

Noodoproep Bangladesh
In de nacht van 15 op 16 november 2007 werd Bangladesh getrof-
fen door cycloon Sidr, waardoor het zeewater tot vijf meter hoog 
werd opgestuwd. Deze cycloon was 5 keer groter dan België. 5000 
Mensen werden gedood en 7 miljoen mensen kampen met de 
gevolgen. UNICEF schoot meteen in actie met proteïnebeschuiten, 
vitaminen, kinderkleding, tenten en regenzeilen, geneesmiddelen 
en “family kits” met daarin emmers, waterzuiveringstabletten en 
zeep. De heropbouw en het herstel van scholen, huizen, sanitaire 
installaties, waterbronnen, kan nog 5 tot 6 maanden duren!

Kobe in Steracteur Sterartiest

 Proficiat aan 
onze vriend van 

UNICEF !

20 november 2007, het kinderrechtenverdrag wordt volwassen. 

•	De	Berlijnse	muur	valt.

•	De	Dalai	Lama	wint	de		
Nobelprijs	voor	de	
vrede.

•	VTM	zendt	voor	de	eer-
ste	keer	uit.

•	120.550	Belgen	worden		
geboren,	net	als	het	
Kinderrechtenverdrag!
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18 jaar kinderrechten, reden tot feesten?
2007, 20 november. Het Kinderrechten-
verdrag bestaat 18 jaar. Het wordt 
‘volwassen’. Geen echte reden tot 
feesten. Zelfs na 18 jaar vallen nog teveel 
kinderen tussen de mazen van het net. 
Zij leven ver onder de internationale 
standaarden waar iedereen het 18 jaar 
geleden over eens was. Nog genoeg 
redenen om tot actie over te gaan. 
UNICEF blijft vechten voor kinderen wiens 
rechten geschonden worden. En iedereen 
wordt daar beter van. Het is zelfs 
bewezen: elke euro die geïnvesteerd 
wordt in de ontwikkeling van kinderen, 
brengt op lange termijn 7 euro op.

Onze Vriend van UNICEF, Kobe Van Herwegen, heeft alles op 
alles gezet in de afvalrace Steracteur Sterartiest. Maar het heeft 
niet mogen zijn. Voor hem zit het spel er op. Wij willen hem 
ongelooflijk hard bedanken voor al zijn UNICEF-energie. En 
Kobe zat echt niet stil voor UNICEF. Begin december gaven de 
Dalton Sisters met Kobe een Benefietconcert voor de cam-
pagne “Samen 4 miljoen baby’s redden”. Dit bracht zo maar 
eventjes 2.150 Euro op voor UNICEF en de kinderen in Sierra 
Leone. Dikke dankjewel aan iedereen die UNICEF steunde!!

WedStrIjd IN 
magazINe Nr.9
De onschuldige 
hand van Oona 
pikte er volgende 
winnaars uit: 
Seppe Heijens uit 
Maasmechelen, 
Lotte Van Orsho-
ven uit Edegem 
en Ishbel Delange 
uit Kluisbergen. 
Proficiat! Jullie 
mogen een ca-
deautje in de bus 
verwachten!



	

Op 7 december stonden de Wereldklassen van 
Champagnat in Schaarbeek klaar om een delegatie 
uit India, onze minister van onderwijs, Helmut 
Lotti en Goedele Liekens te ontvangen. Want 
Frank Vandenbroucke wil nog tot 2011 jaarlijks 2,5 
miljoen Euro geven aan UNICEF. Zo kan UNICEF 
kindvriendelijke scholen steunen in India, Malawi en 

Mozambique. De 
5de en 6de klas 
hadden lekkere 
hapjes klaar, 
stoomden een 
dansje en toneeltje 
in elkaar en hadden 
veel vragen over 
naar school gaan in 
India.

De Amerikaanse acteur 
George Clooney (Spy Kids, 
Batman & Robin) wil de hele 
wereld wakker schudden 
door de aandacht te vestigen 
op de dramatische situatie in 
Darfoer (Soedan). “Iedereen 
bedenkt een reden om niet 
in actie te schieten, maar we 
hebben het recht niet om 

ons gezicht weg te draaien 
en te doen alsof onze neus 
bloedt.” George Clooney 
houdt conferenties om te 
praten over de genocide. 
Bijna 400.000 mensen werden 
gedood en ongeveer 2 
miljoen mensen zijn op de 
vlucht sinds 2003. Hij leende 
zijn stem in de film “Sand & 
Sorrow” van Paul Freedman 
om de humanitaire situatie 
aan te kaarten. De film is 
niet geschikt voor kinderen, 
omwille van de gruwelijke 
beelden. 

GeorGe Clooney!

Ismael	Beah,	
ex-kindsoldaat	en	
schrijver	van	het	
boek	«	Ver	van	
huis,	herinnerin-
gen	van	een	kind-
soldaat	»	werd	
op	20	november	
2007	voorgesteld	

als	eerste	pleitbezorger	van	UNICEF	voor	
kinderen	in	gewapende	conflicten.	Toen	hij	
13	was,	moest	hij	in	Sierra	Leone	vechten	
als	soldaat.	Hij	kon	ontsnappen	en	dankzij	
UNICEF	terug	de	draad	oppikken.	Ismael	
woont	vandaag	in	de	Verenigde	Staten	en	
vraagt	aandacht	voor	de	250.000	kinderen	
die	nog	steeds	als	kindsoldaat	worden	
ingezet.

WISt je dat?Hoog bezoek in de school 
Champagnat in Schaarbeek

FamouS PeoPle@work
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De nieuwste film over Darfoer van Paul Freedman

Ishamel vertelt 
over zijn leven als 
kindsoldaat.



Elk jaar geeft UNICEF je de kans 

Snel! Neem pen, papier, foto’s…, 

laat jouw ideeën de vrije loop en doe mee 

aan de UNICEF 

Spreek erover met je leerkrachten en surf 

als de bliksem naar ,  

Doe je intrede in de heldenwereld 

en maak werk van jouw missie!
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triest record in darfoer. 
mILjOeNeN KINdereN OP de VLUCHt
Sinds het begin van de conflicten in 2003, zijn al meer dan  
2 miljoen mensen op de vlucht. De laatste drie maanden 
van 2007 werden al 110.000 mensen geteld die zich ver-
plaatsten. En bijna 200.000 mensen leven in vluchtelingen-
kampen in het buurland Tsjaad. De bevolking van Darfoer 
lijdt onder de aanvallen van de Janjaweed milities die  
dorpelingen wegjagen uit hun huizen, hun waterputten  
vergiftigen en hun schooltjes en huizen in brand steken.  
Dit is een echte genocide: de inwoners worden systema-
tisch vervolgd en gedood. De mensen zijn zo bang dat ze 
vluchten naar steden en tijdelijke kampen. En omdat er te 
weinig voedsel en drinkwater is, zijn de kampen van Abu 
Shouk in de omgeving van El Fashir, de hoofdstad van het 
Noorden van Darfur, de enige plaatsen waar kinderen en 
volwassenen de nodige hulp krijgen. 

Darfoer	is	een	regio	in	het	
Westen	van	Soedan,	een	
groot	land	in	Afrika	dat	
grenst	aan	de	Rode	Zee.	

Het Hoge Commissariaat van de Verenigde 
Naties voor de vluchtelingen schat dat er 
wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen op 
de vlucht zijn. Dat is bijna 5 keer de bevol-
king van België! Zij vluchten voor oorlogen, 
geweld of omdat de mensenrechten niet 
worden gerespecteerd. Volgens UNICEF zijn 
ongeveer 20 miljoen van deze mensen  
kinderen. Lang niet alle vluchtelingen  
bereiken Europa. Enkel 5% geraakt er. De 
grote meerderheid is immers op de vlucht 
binnen de grenzen van hun eigen land of in 
een buurland, zoals in Soedan bijvoorbeeld.

de CIjFerS
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UNICEF is actief in Darfoer en in Tsjaad en geeft dringende gezondheidszorg, 
therapeutische voeding aan ondervoedde kinderen, zuiver drinkwater, onderwijs en 
ander materiaal dat dringend nodig is om te overleven. UNICEF werkt vanuit 3 kantoren 
in Darfoer: Nyala, El Geneia (West-Darfoer) en El Faher (Noorden van Darfoer).



Kinderen op de vlucht…

Op 17 en 18 januari wordt in Brussel een opinie 
rechtbank opgericht. Dit is geen echte recht-
bank, maar wel een rechtbank waar volwasse-
nen maar ook jongeren aan meedoen om onze 
overheid aan te klagen. UNICEF heeft samenge-
werkt met de jongeren die mee in de jury zullen 
zitten. Zij hebben beslist om een petitieactie 
te starten tegen de opsluiting van kinderen in 
gesloten centra voor vreemdelingen. Ook niet 
akkoord? Hup, teken dan snel de petitie op de 
volgende pagina en verzamel nog meer hand-
tekeningen! 

BIj ONS…
Ook in ons land worden 
vluchtelingenkinderen ge-
confronteerd met tal van 
problemen. De overheid 
erkent het probleem, maar er 
is nog veel werk te verzetten. 
Hun rechten worden vaak 
met de voeten getreden. Zij 

wonen in een open centrum 
of gewoon in een huis of een 
appartement en krijgen hulp 
om te kunnen leven. Of ze 
worden opgesloten. 

Dit duurt vaak veel te lang: 
sommige families worden tot 
5 maanden opgesloten. In 
2006 werden zomaar even-
tjes 8000 mensen opgesloten, 
waaronder 700 kinderen!

In Europa blijft men kinde-
ren uitwijzen (= terugsturen 
naar hun thuisland) zonder 
dat men zeker weet of daar 
iemand is die voor hen zal 
zorgen. Of ze blijven voor-
lopig hier, maar kunnen niet 
naar school, krijgen geen 
gezondheidszorg of worden 
opgesloten. 

IN aCtIe tegeN  
de OPSLUItINg VaN KINdereN!

Stel je voor dat de politie ’s morgens-
vroeg om 5u op jouw voordeur klopt 
om je mee te nemen. Hoe zou jij  
reageren? Wat zou je denken? 

Wat zou je meenemen, wetende dat je 
misschien niet meer thuis komt?

Kids die in een gesloten asielcentrum 
verblijven kunnen niet spelen, niet 
naar buiten, niet naar school, hebben 
geen privacy, worden bewaakt door 
mensen in uniform, ze zitten achter 
afgesloten hekken en tralies… Brrr, 
lijkt wel een gevangenis!

Vluchtelingenkinderen 
in België vertellen:
“Het	leven	in	dit	centrum	
is	geen	normaal	leven.	Wij	
hebben	het	gevoel	een	leven	
te	leiden	dat	eigenlijk	niet	
bestaat.”	

Anoniem
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Ik onderteken de petitie* tegen opsluiting van kinderen in gesloten centra voor vreemdelingen.

Naam / Voornaam Adres Leeftijd Handtekening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Deze petitie is het initiatief van 10 kinderen die een einde willen stellen aan de opsluiting van kinderen in gesloten centra voor vreemdelingen.

PetitieFormulier om te koPiëren en Voor 30 maart 2008 teruG te Sturen naar UNICEF België - Lenniksebaan 451, bus 4, 1070 Brussel.

ook jouw vriendjes hebben recht op een unicefkiDS magazine!  
Je kan hen gratis abonneren via www.unicefkids.be!

✃
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, Lennik-
sebaan 451 bus 4, 1070 Brussel, 
oona@unicef.be. Of abonneer je 
via www.unicefkids.be!

✃

Uw naam en uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze petitie, volgens de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy. 
Verschillende organisaties ondersteunen dit initiatief waaronder Amnesty International, l’Association des Services droit des jeunes, Beweging voor Kinderen Zonder 
papieren, CIRE, la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Défense des enfants Belgique, le Délégué général des droits de l’enfant, l’ Ecole des parents et des 
Educateurs, Jesuit Refugee Service-Belgium, Kinderrechtencoalitie, Kinderrechtencommissariaat, , la Ligue des droits de l’homme, la Ligue des Familles, la Plate-forme 
Mineurs en exil, ULYSSE, UNICEF België en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Onderteken mee om voor eens en  
altijd een einde te stellen aan dit onrecht!

Petitie!

Daarom vraag ik aan de politieke beleidsmakers in België om:

• de rechten van alle kinderen te respecteren; 

• te stoppen met de opsluiting van kinderen in gesloten centra 
en hen niet te scheiden van hun familie; 

• kinderen in de eerste plaats te beschouwen als kinderen en 
niet als vreemdelingen en hen de nodige opvang te geven. 

Ik ben niet akkoord dat kinderen zoals ik worden opgesloten in gesloten centra voor vreemdelingen!
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voornaam:    naam:

e-mail:

geboortedatum: omcirkel: jongen/meisje

straat:        nummer:

postcode: gemeente:


