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• Opgepast spelende kinderen!
• Bemachtig jouw rugzakje op de Kinderrechtendorpen
• Puzzel: Ken jij al deze spelletjes?
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Ook België  
tekent verdrag tegen clusterbommen

Nieuws! News! Nouvelles!

De meeste van de 100 landen die einde mei in Dublin afspraken 
maakten over clusterbommen, besloten tot een volledig ver-
bod op clustermunitie. België is al enkele jaren een voortrekker 
van een dergelijk verbod. Onder de landen die het verdrag 
niet tekenden, zijn de Verenigde Staten, China, Israël en Rusland. 

Clusterbommen zijn bommen die tijdens en voor het drop-
pen uiteenvallen in erg kleine bommetjes die zich over een 
groot gebied verspreiden. Het probleem is dat ze vooral 
de bevolking treffen en dat ze lang blijven liggen. Ze gaan 
niet altijd direct af. Vooral kinderen zijn het slachtoffer van 
ongelukken met deze bommen, omdat ze er vaak uitzien als 
speelgoed. UNICEF is een van de vele organisaties die heeft 
aangedrongen op een verbod op clusterbommen.

Op 2 mei werden naar 
schatting 2 miljoen mensen 
in Myanmar het slachtoffer 
van de verwoestende 
kracht - met windsnelheden 
tot 190 km per uur - van 
cycloon Nargis. UNICEF is 
aanwezig met een team van 
134 medewerkers en begon 
onmiddellijk na de doortocht 
van de cycloon noodhulp 
te bieden. Gelukkig waren 
er al hulpgoederen in het 
land. Via een eerste VN 
vlucht met hulpgoederen, 
bracht UNICEF 3 miljoen 
waterzuiveringstabletten 
naar Myanmar.  

Naast dringende noodhulp 
rond watervoorziening en 
gezondheidszorg, grijpt 
UNICEF ook snel in om 
kinderen trauma’s te helpen 
verwerken. 
 
De scholen moesten op  
2 juni - bij het begin van 
het nieuwe schooljaar - 
weer open zijn. 90% van 
de scholen in de getroffen 
gebieden werd vernietigd 
(3.000 lagere scholen!). 
UNICEF verdeelde o.a. 
leesboeken voor 150.000 
kinderen en 2000 schoolkits 
(1 kit is goed voor 80 
leerlingen van de lagere 
school). UNICEF zorgde ook 
voor 1.000 tentscholen.

Een jongen in Libanon staat naast 
een niet-ontplofte clusterbom, die 
afgebakend werd met 2 bouwstenen.

Myanmar na de cycloon

DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK 

CONGO

MYANMAR

Giften om de UNICEF-acties in Myanmar te steunen, 
zijn nog steeds welkom op PR 000-0000055-55 van 
UNICEF België met vermelding “Myanmar”.
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Bemachtig jouw rugzak  
op het Kinderrechtendorp!
In het Kinderrechtendorp ontvang je een 
verjaardagskalender met stempelvakjes. 
Speel op de vele standjes van verschillende 
kinderrechtenorganisaties, waaronder UNICEF, 
een spel. Dat levert je telkens een stempel op. 
Met je volle stempelkaart krijg je een rugzakje 
van het Kinderrechtendorp in handen!

Wil je al meteen zo’n rugzakje bemachtigen?  
Wil je meer weten over je rechten? Surf dan naar 
www.kinderrechtendorp.be en speel daar online 
het spel.

Waar vind je het Kinderrechtendorp?
Grabbeldag in Huizingen op 10 juli 2008•	
Suske- en Wiskedag in Bokrijk op 20 juli 2008•	
Flikkendag in Gent op 28 september 2008. •	

Dictée du Balfroid
Op 26 april namen 501 finalisten deel 
aan het Dictée du Balfroid, het Grote 
Dictee voor kinderen in Wallonië. Bij 
de start waren er 25.000 kandidaten die 
wilden nagaan hoe goed ze het er van 
afbrachten met hun spelling. Tijdens de 
finale in het Heizel stadion was de sfeer 
gespannen tijdens het dictee. Grote 
concentratie en gespitste oren. Daarna 
waren er veel lachende gezichten, 
vooral bij Pauline Carpentier (Gouden 
Pen, School St-Armand in Sirault) en 
Marina Gonzales (Zilveren Pen, School 
“Catteau Aurore” in Brussel). Proficiat aan 
de winnaars en aan alle deelnemers!

Meer info op www.lebalfroid.be

Deelnemers van  
Balfroid in Kopenhagen
Tijdens elke ½ finale organiseerde 
UNICEF een wedstrijd. Leerlingen 
en leerkrachten konden zo een 
bezoekje winnen aan de opslagplaats 
van UNICEF in Kopenhagen. Clara, 
Gwendoline, Nathan, Olivier en Martin 
hebben ter plaatse gezien hoe UNICEF 
zich organiseert om humanitaire hulp te 
bieden. Nathan was heel enthousiast: 
“Het was een schitterende dag 
en ik heb veel geleerd. Ik ben erg 
gemotiveerd om er mee voor te zorgen 
dat dingen veranderen en verbeteren 
voor de kinderen in de wereld.”
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Wat kan je doen aan de unicefKIDS stand? 
Wij maken onze handen vuil voor kindsoldaten! 
Help ons om zoveel mogelijk rode handafdrukken 
te verzamelen. Want rode handen zijn het 
symbool in de strijd tegen kindsoldaten.  
We schreeuwen van de daken dat het misbruiken 
van kinderen als kindsoldaat moet stoppen. NU! 

Lees meer over deze actie op www.unicefkids.be. 

Meer info op www.kinderrechtendorp.be
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Ontdek alle kinderrechten op www.unicefkids.be



Ik heb het recht om 

verstoppertje te 

spelen, nah!



Het is niets nieuws en het bestaat al sinds 
mensenheugenis. Overal ter wereld leven 
kinderen zich uit door te sporten en te 
spelen. Dansen, voetballen, tikkertje of 
verstoppertje spelen… Helaas hebben 
niet alle kinderen in de wereld voldoende 
tijd of de mogelijkheid om (genoeg) 
te spelen. In sommige landen moeten 

Opgepast! 
Spelende kinderen! 

kinderen lange dagen werken of werken 
na school. Dan blijft er niet veel tijd meer 
over om te ontspannen en te spelen.

Maar wat staat er in  
het Kinderrechtenverdrag?
… dat alle kinderen recht hebben op 
vrije tijd om te sporten, te spelen of 
andere creatieve dingen te doen, zoals 
knutselen of toneelspelen (Artikel 31).

Spelen om  
even te vergeten…
Vivi Soviani (met UNICEF T-shirt), 
speelt met kinderen in een 
opvangkamp in Banda Aceh, 
Indonesië. Zij kreeg als leerkracht 
na de tsunami zo’n 150 kinderen 
onder haar hoede die geen huis 
meer hadden en zich door de ramp 
moesten verplaatsen. Door te spelen, 
te zingen, te tekenen en te dansen in 
het opvangkamp, probeerden ze even 
de tsunami te vergeten. UNICEF werkte 
samen met verschillende organisaties 
om de kinderen te helpen bij het 
verwerken van trauma’s.

Ook meisjes in Brazilië 
kunnen een potje 
voetballen! UNICEF steunt 
er lokale organisaties die 
sportactiviteiten opzetten 
voor kinderen uit arme 
gemeenschappen.

Waarom sporten en  
spelen zo belangrijk is…
Het is natuurlijk leuk om te spelen, maar je kan er ook 
een heleboel van leren. Je leert de spelregels en je leert 
samen te werken met anderen. En ooit gedacht dat je 
met sporten en spelen ook je hersens traint? Je moet 
snel nadenken en keuzes maken: hoe kan ik winnen, 
samenwerken of tegen elkaar opboksen, van strategie 
veranderen, snel ingrijpen,… En het is bovendien gezond 
om in beweging te blijven. Je krijgt een goede conditie, 
je kan je beter concentreren en je wordt minder snel 
ziek. Sporten en spelen versterkt je zelfvertrouwen. Als 
je bijvoorbeeld verlegen bent, zal een teamsport je best 
goed doen. Je komt dan makkelijk in contact met anderen.  
En… even relaxen op tijd en stond is zeker zo belangrijk! 
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Kornakuldip is 11 jaar en is gek van 
tuinieren in de groentetuin van de 
kostschool en houdt van “Kabaddi”. 
Neen, dit is geen meisje, maar een 
nationaal spel dat kinderen over 
heel India spelen. En de hele school 
supportert mee! Ook in de buurlanden 
Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri 
Lanka spelen veel kinderen Kabaddi. 
Sommigen zeggen dat het meer dan 
4.000 jaar oud is...

Speel je  
mee Kabaddi?

Genoeg 

gezaagd, tijd 

voor fun!

Dit heb je nodig
Een terrein van ongeveer 10x5 meter. 

Dit doe je vooraf
Teken met krijt een rechthoekig veld in 2 
met een middellijn en baken aan de  
beide buitenzijdes telkens 2 vakken af 
over de breedte van het veld. 

Zo speel je het spel
Team A en B tellen elk 7 teamleden en 
stellen zich op in vak A en B. Een eerste 
speler van team A gaat naar de midde-
lijn en begint dan te lopen naar vak B en 
zegt in 1 lange adem “kabaddi - kabaddi 
- kabaddi - kabaddi - ....“. De speler 
probeert iemand van kamp B te tikken, 
zonder terug in te ademen. Kan de spe-
ler van team A iemand van het B-team 
tikken, zonder dat de speler van team A 
vastgegrepen wordt, dan moet de per-
soon van team B die getikt werd van het 
veld. Eén of meerdere spelers van team 
B mogen echter de speler van team A 
vastgrijpen, zodat de A-speler niet meer 
over de middellijn geraakt en zelf van het 
veld moet. Wanneer de A-speler voelt dat 
hij/zij niet genoeg lucht meer heeft, moet 
de speler ervoor zorgen tijdig terug over 

de middellijn te geraken, anders valt hij/
zij ook van het veld. De spelers van team 
B mogen niet over de achterste lijn of 
de zijlijnen van het vak B stappen, want 
dan moeten ze ook van het veld. De 
spelbeurt is voorbij als de A-speler terug 
inademt. Dan is het de beurt aan een 
speler van het B-team om van de mid-
dellijn naar de A-ploeg te lopen en daar 
een speler te tikken, zodat die van het 
veld moet. Lukt dit, dan mag een B-speler 
die van het veld moest, terug ingezet 
worden. De ploeg die de meeste spelers 
overhoudt is gewonnen. Je kan op voor-
hand bepalen hoe lang je het spel laat 
duren (ongeveer 15 tot 20 minuten).
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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.  
Of abonneer je via www.unicefkids.be!

PUZZEL
Ken jij al deze spelletjes?
Hier zie je 6 foto’s van 
kinderen over de hele 
wereld die aan het 
spelen zijn. Weet jij wat 
ze aan het doen zijn en 
uit welk land ze komen?  
Voor de 6 omschrijvingen 
onderaan staat telkens 
een letter. Zet de 
juiste letter van de 
omschrijving onderaan in 
het hokje met hetzelfde 
cijfer als op de foto die 
erbij hoort. Wat lees je?

E Vliegeren in Indonesië. 
C Hoepelen op de speelplaats van een school in de Maladiven.
N Jongen concentreert zich op zijn knikkers in Rwanda.
F Hoelahoep langs de straten van Cuba.
I Hard hollen om met je stokje de rollende band bij te houden: spelende kinderen in Benin.
U Jongens spelen een bordspel terwijl anderen toekijken in Jemen.

1 2 3 4 5 6

Wat lees je?

1 2 3

4 5 6


