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• Oorlog ? Geen kinderspel
• Rode handen = Stop kindsoldaten
• Wereldklassen in actie
• Win het boek “Hij of ik” over een kindsoldaat
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Smurf je mee met UNICEF?

Nieuwsin ’t kort!

In 2008 worden de smurfen 50. Om dit te vieren, willen de 
Smurfen UNICEF steunen. Op 14 maart stonden de inwoners van 
Gent zoals elke ochtend op en werden ze plots geconfronteerd 
met duizenden Smurfen in hun wijk… Op het kaartje rond  
hun hals stond geschreven: “laat je creativiteit de vrije  
loop en schilder ons zoals je wil”. Heb je geen witte smurf  
gevonden, dan kan je altijd terecht op www.unicefshop.be  
om een smurf te kopen. Een deel van de opbrengsten gaan 
naar de onderwijsprogramma’s van UNICEF. 

Meer weten? S(m)urf naar: www.fijnesmurfdag.com

“Schuldig”, luidde 
het verdict van de 
volwassenenjury en van 
de kinderjury die bestond 
uit 12 kinderen tussen 12 
en 17 jaar oud. “We weten 
meer dan genoeg en we 
willen dat onze boodschap 
gehoord wordt. Er is haast 
bij. Onschuldige kinderen 
worden opgesloten  
in gevangenissen.”  
Dit is de oproep die de 
kinderjury deed tijdens  

de Opinierechtbank op  
17 en 18 januari (lees meer 
in unicefKIDS nr. 11). Weinig 
mensen weten het, maar  
er bestaan alternatieven!  
In verschillende landen 
worden gezinnen met 
kinderen niet opgesloten. 
En oh ironie: er wordt een 
nieuw gesloten centrum 
voor gezinnen met kinderen 
gebouwd. Hoe lang zullen 
we deze toestand nog 
aanvaarden?

Een speciale “Grote witte Smurf” wordt 
aangekleed door Axelle Red en verkocht 
ten voordele van UNICEF. 

Premier Verhofstadt zette 
op 12 februari als eerste 
een rode handafdruk op 
papier tegen het gebruik 
van kindsoldaten. De 
komende 12 maanden 
wil de Rode Handen 
Campagne één miljoen 
rode handen verzamelen 
en overhandigen aan de 
Verenigde Naties. Wil jij 
ook meedoen? Lees meer 
in dit magazine! Of surf 
naar www.kindsoldaat.be

Kinderen in gesloten centra
België ‘schuldig’ bevonden!

Verhofstadt maakt 
zijn handen vuil 
voor kindsoldaten
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Tekeningen en verhalen van  
wereldklassen over kindersterfte
Juf Katleen Pardons en de 
Wereldklassen van Leefschool 
De Klare Bron in Heverlee 
en Ter Beuke in Kessel-Lo 
lieten hun creativiteit de vrije 
loop rond het thema van de 
campagne “Samen 4 miljoen 
baby’s redden”. Ziehier enkele 
resultaten.

Ook de kinderen van de 
Wereldklassen in Pee & Nel en 
de Grasmus in Leuven namen 
pen en papier en alle kleurtjes 
van de wereld bij de hand…

Bij de start van de campagne 
“Samen 4 miljoen baby’s 
redden” kon je meedoen aan 
de actie “Er was eens…”. Zo 
kon je een vervolg breien aan 
het verhaal van een kindje. 
Heel wat klassen stuurden 
Oona mooie verhalen. Je 
kan enkele verhalen van de 
Wereldklassen van de scholen 
‘t Zandhofje in Zandhoven en 
het 2de jaar A en C van de 
middenschool Atheneum in 
Dendermonde nalezen op 
www.unicefkids.be 

Ook de leerlingen van de 
Kangoeroe in Deurne hebben 
heel wat mooie tekeningen 
en verhalen gemaakt…

WIST JE DAT? Elk jaar sterven 10 miljoen kinderen voor hun vijfde 
verjaardag… Stel je voor dat de hele Belgische bevolking 
op één jaar tijd van de aardbol zou verdwijnen! 

Getekend door Ward, Ter Beuke

Getekend door Jayshri, Pee & Nel

Getekend door Arne, De Grasmus

Getekend door Leen, De Klare Bron

Getekend door  
de leerlingen van  

de Kangoeroe



De Rode Handen 
Campagne

Wat?
Bij de unicefKIDS maken we onze handen vuil voor 
kindsoldaten door rode handafdrukken te verzamelen. 
Want rode handen zijn het symbool in de strijd tegen 
kindsoldaten. Wereldwijd willen we met verschillende 
organisaties samen 1 miljoen rode handafdrukken 
verzamelen om af te geven aan de Verenigde Naties in  
New York en van de daken te schreeuwen dat het 
misbruiken van kinderen als kindsoldaat moet stoppen. NU!

Hoe? 
Verzamel zoveel mogelijk rode handafdrukken of teken 
met potlood of viltstift gewoon rond je hand. Minder leuk, 
maar minder kans op vlekken. Misschien kan je je juf of 
meester wel overtuigen om een actie te doen met de 
hele school op de opendeurdag of schoolfeest, of in de 
jeugdbeweging, in de sportclub, op een familiefeest…  
Je kan ook het blad hiernaast gebruiken. 

Haal als de bliksem rode vingerverf en stuur je ingezamelde 
handafdrukken naar: 
De Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten 
Italiëlei 98 A - 2000 Antwerpen

Meer info op www.kindsoldaat.be
Red Hand Day in Goma, 
DRCongo, februari 2007.

Het rode handje werd voor de 
1ste keer gebruikt door de 
‘Coalition to Stop the Use of 
Child Soldiers’ om wereldwijd 
campagne te voeren tegen het 
gebruik van kindsoldaten.

Maak je  handen vuil voor kindsoldaten!
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✃

De Rode Handen Campagne

zet hier je handafdruk

Naam

Mijn persoonlijke boodschap

Voornaam

1 miljoen rode handen tegen het gebruik van kindsoldaten

Stuur deze brief tegen 15 januari 2009 terug naar De Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten. Italiëlei 94 A, 2000 Antwerpen



Oorlog? 
In oorlogstijden worden 
mensen gedood. Als er 
oorlog uitbreekt, gaan 
mensen op de vlucht,  
ze moeten zich verstoppen, 
ze verlaten hun huizen 
om hun leven te redden. 
Gebouwen worden vernield, 
families worden uit elkaar 
gerukt en kinderen zijn het 
eerste slachtoffer. Soms 
worden ze wees, ze hebben 
geen onderdak meer en 
niemand die voor hen zorgt. 

En dan gebeurt het dat 
kinderen zich “vrijwillig” 
aansluiten bij gewapende 
troepen om te overleven of 
om een beetje warmte te 
vinden bij leeftijdsgenoten. 
Anderen worden gedwon-
gen om mee te vechten. 
Om ervoor te zorgen dat 
ze niet naar huis terugke-
ren, moeten ze hun familie 
doden. Of de kindsoldaten 
worden gedrogeerd, zodat 
ze makkelijker luisteren.

Met meer dan 250.000 zijn 
ze, de kinderen die over de 
hele wereld ingezet worden 
als soldaat. Deze kinderen, 
vaak nog maar 8 jaar oud, 
krijgen een geweer in hun 
handen geduwd en moeten 
meevechten in de oorlog. 
Afschuwelijk. Nochtans zijn 
er internationale afspraken 
die dit verbieden. Zo staat 
in het Kinderrechtenverdrag 

dat kinderen onder de 15 
jaar niet mogen gedwongen 
worden om naar het leger te 
gaan en mee te vechten. En 
op 12 februari 2002 werd een 
extra tekst bij het Kinderrech-
tenverdrag gevoegd om 
deze leeftijd te verhogen 
van 15 naar 18 jaar.

Jammer genoeg merken we 
dat het aantal kindsoldaten 
sindsdien amper is afge-
nomen. In 10 jaar tijd is het 
aantal kindsoldaten wereld-
wijd gezakt van 300.000 naar 
250.000. Maar dat is nog 
veel te veel. Het wordt tijd 
dat er na alle mooie ver-
klaringen op papier nu ook 
echt iets verandert voor al 
die kindsoldaten en dat de 
schuldigen gestraft worden.

Binnen de VN is een  
Speciale Vertegenwoor-
diger aangesteld, Radhika 
Coomeraswamy, die zich 
bezig houdt met de proble-
matiek rond kindsoldaten. 

Neem op www.unicefkids.be een kijkje 
naar artikel 38, maar ook artikel 34, 35 en 
37 van het Kinderrechtenverdrag: daar 
staat vermeld dat kinderen beschermd 
moeten worden tegen mishandeling en 
dat ze niet ingelijfd mogen worden in 
een leger.

KINDERRECHTENVERDRAG

piezzzz
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Geen kinderspel! 
Het Oosten van de Democratische Republiek Congo is een echt 
crisisgebied. Je hoort er vaak over spreken op televisie of op de 
radio. Eind 2007 heeft UNICEF ruim 230 kindsoldaten bevrijd uit 
handen van de Mai Mai-rebellen in Noord-Kivu. Veel van de kinderen 
met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar werden ondergebracht 
in tijdelijke opvanghuizen om ze later te kunnen herenigen met 

hun familie. Volgens UNICEF zijn er nog duizenden kinderen in handen van 
gewapende groeperingen. VN-waarnemers verwijten de Mai Mai-milities steeds 
vaker kindsoldaten te rekruteren. De Mai Mai-strijders vechten al maanden tegen 
regeringstroepen maar ook tegen rivaliserende Tutsi- en Hutu-rebellen. Duizenden 
dorpelingen in de provincie Noord-Kivu sloegen de afgelopen maanden op de 
vlucht om niet tussen de strijdende partijen terecht te komen. 

De Belgische coalitie tegen het gebruik 
van kindsoldaten wil het wapenembargo 
tegen DRCongo behouden, ook al is er een 
Vredesakkoord getekend. Dat moet eerst 
standhouden. Een wapenembargo zorgt ervoor 
dat er geen wapens worden geleverd aan dat 
land. In het laatste rapport van de Verenigde Naties 
over kinderen in gewapende conflicten wordt 
het Congolees leger nog steeds vermeld voor 
het gebruik van kindsoldaten. En dat moet eerst 
dringend veranderen!

DRCongo: UNICEF haalt kindsoldaten weg bij rebellen

KINDEREN UIT CONFlICTGEBIEDEN AAN HET WOORD…
“Wij kindsoldaten hebben 
allemaal een stuk van ons 
leven verloren, en dat zal 
nooit meer terugkomen.”
Jongen, 18 jaar, Burundi

“Ik haat de nachten omdat ik 
er bang voor ben. Ik vraag aan 
mijn mama of ik bij haar mag 
slapen tijdens de aanvallen.”
Jongen, 10 jaar, Palestijns bezet gebied

“Ik geloof echt dat er 
verandering kan komen.  
De oorlog kan gestopt 
worden.”
Meisje, 15 jaar, Pakistan

Meer citaten en interviews van kindsoldaten kan je lezen in de  
Engelstalige publicatie “Will you listen?” Young voices from conflict 
zones. Je kan het boekje downloaden op www.unicef.org/voy/ 

DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK

CONGO

AFRIKA
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WIN EEN BOEK

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

voornaam:    naam:

e-mail:

geboortedatum: omcirkel: jongen/meisje

straat:        nummer:

postcode: gemeente:

Verslind jij  ook zo graag boeken? Hier valt iets te eten, euh te winnen!

Jij verslindt verhalen en de problematiek van kindsoldaten laat je niet los? 
Stuur mij (Oona) dan snel jouw compleet zelfgeknutselde en versierde 
handafdruk op. Teken of plak er vanalles bij, als het maar origineel  
(en ook een beetje mooi) is. Stuur het op naar: UNICEF België, voor Oona, 
Lenniksebaan 451 bus 4, 1070 Anderlecht. En win een exemplaar van het 
prachtige boek “Hij of ik” van Bettie Elias.

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.  
Of abonneer je via www.unicefkids.be !

Op een dag wordt Sam ontvoerd door het rebellenleger 
van Kony. Na een barre tocht zonder eten en drinken komt 
hij terecht in een kamp in Soedan. Daar wordt hij getraind 
om te vechten en te doden.

De eerste keer staart Sam naar het machinegeweer in zijn 
handen. Hij bekijkt het nieuwsgierig en bang tegelijk.  
‘Op het slagveld kun je kiezen’, zegt de commandant. 
‘Jouw leven of het leven van de vijand!’

Tijdens zijn eenzame nachten denkt Sam aan zijn familie.  
Zal hij hen ooit nog terugzien?

Hij steekt de jongen voorbij. Het moet. Het kan niet 
anders. ‘Help mij!’ roept de jongen. ‘Ik kan niet meer…’ 
Sam stapt verder. Sneller. Tot hij niets meer hoort.  
Aarzelend kijkt hij over zijn schouder. De jongen is geval-
len. Zijn schouders schokken op en neer. Zonder geluid. 
Sam rent terug. Met alle macht sleurt hij de jongen over-
eind. ‘Je moet het zelf doen’, zegt hij bijna huilend. ‘ 
Ik kan jou niet helpen. Ik moet volgen. Anders…’  
Sam rent verder. Hij hoort een doffe plof achter hem in 
het zand. Het lichaam ligt in het midden van de zandweg. 
Grijs van het stof. Zonder te bewegen. Nog één keer 
kijkt hij om. Een kleine zwarte stip in het midden van de 
weg. Het zou een dier kunnen zijn.

“Hij of ik” is een 
aangrijpend verhaal 
over een kindsoldaat, 
geschreven door  
Bettie Elias.


