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• Dag voor Verandering: actie geslaagd!
• Kinderarbeid: hebben ook kinderen recht op waardig werk?
• Twee zusjes uit België op bezoek in Congo



Céleste: “Ze is 
zo blij dat ze 
naar school mag. 
Veel andere 
kinderen kunnen 
dat niet.”

Merel: “We 
zagen op de 

televisie in onze hotelkamer dat er oorlog 
was. Gelukkig aan de andere kant van het 
land. We zagen beelden van mensen op de 
vlucht.”

Céleste: “Wij zaten met een koek op ons 
bed te kijken en zij hadden niet eens wat 
water. Dat is toch niet eerlijk? Congo was 
leuk. Maar ik wil niet meteen terug. Het 
maakte me ook wel verdrietig.”

Straffe filmpjes! 
Met het project  
“STUKYOUTOO”    
willen  jongeren andere 
kinderen een hart  
onder de riem steken.  
Vaak is het heel moeilijk 
om te spreken over 
kindermishandeling, 
daarom staan hun  
filmpjes nu ook op 
YOUTUBE en op  
stukyoutoo.com. “Eerst 
dacht ieder van ons dat 
ie de enige was die 
het thuis meemaakte. 
Dat blijkt niet zo te zijn. 
Duizenden kinderen en 
jongeren in Vlaanderen 
maken elke dag mee 
dat ze verwaarloosd, 
geslagen, vernederd of 
misbruikt worden. Wij 
vinden dat niet normaal. 
Dus we maken samen 
met BZN-Atlas korte 
filmpjes. Als steun voor 
anderen die nu in de 
shit zitten. En om met 
elkaar te bespreken. 
“Steun elkaar!”

Merel en Céleste zijn de dochters 
van Goedele Liekens, de bekende 
Vlaamse presentatrice. Ze mochten 
met hun mama mee naar Congo 
om UNICEF projecten te bezoeken.

Céleste: “Het was al donker toen 
we in Kinshasa aankwamen.  
Duizenden mensen liepen nog  
op straat. Soms met een casserole  
op hun hoofd. Ik voelde me als een  
aapje in de zoo.”

Merel:  “Ook Blessing vond het vreemd 
dat ze plots bezoek kreeg van twee blanke 
meisjes. Blessing woont samen met haar 
broer bij haar oma. Hun huisje is zo groot 
als mijn kamer. Wij mochten mee met haar 
naar school.”

Dag voor Verandering: actie geslaagd!

Voor de verandering 
heb ik mijn haar 

geverfd!Hoi UNICEF’ers! 

Zin in een stevig debat? Lees dan snel het dossier 
kinderarbeid in dit nummer! Ben je voor of tegen 
of ergens tussenin? Formuleer zelf je mening. 
Verder lees je meer over de laatste UNICEF 
nieuwtjes, 2 zusjes op bezoek in Congo en 
de Dag voor Verandering! Veel leesplezier! 
     
    Oona Minister Vandenbroucke, 

Kobe en Grietje doen mee! 
De leerlingen van de zesde klas knutsel-
den samen met alle andere klassen aan 
een lange kinderrechtenloper, maakten 
een kinderrechtenlied, zetten een  
tentoonstelling rond ondervoeding op 
en organiseerden een sobere maaltijd.  
Die dag ging het er helemaal anders 
aan toe: de kinderen speelden deze 
keer tijdens de speeltijd zonder speel-
materiaal, volgden les zonder school-
banken, schreven zonder pennen en 
schriftjes maar met een krijtje op een 
lei… Ze zamelden met de hele school 
588 euro in, goed voor 12 voedingskits!
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Tia Hellebaut op de Gemeentelijke 
basisschool Wezemaal.

Kobe en Grietje in de Broeder-
school in Groot-Bijgaarden.

Zimbabwe: 
Cholera-epidemie eist levens
In Zimbabwe is de nood-
toestand uitgeroepen. 
Het land kampt met de 
ergste cholera-epidemie 
sinds jaren. Bacteriën 
worden via uitwerpselen 
verspreid en besmetten de 
waterputten. De slachtoffers, 
vooral kinderen, krijgen 
ernstige diarree en kunnen 
daardoor uitdrogen en 
sterven. Ondertussen breidt 
de ziekte zich uit naar de 
buurlanden.

Scholen en ziekenhuizen 
sluiten hun deuren. 
UNICEF start met een 
grote hulpoperatie om 
kinderlevens te redden. 
UNICEF zorgt voor 
medicijnen voor 70 procent 
van de bevolking, speciale 
voeding voor ondervoede 
kinderen, spuitjes tegen 
mazelen voor 1,5 miljoen 
kinderen en zuiver water.

Duizenden scholen in 
Oost-Congo gesloten
In het oosten van Congo, 
vechten de rebellen 
onder leiding van Nkunda 
tegen het Congolese 
regeringsleger. Duizenden 
scholen in de provincie zijn 

dicht en worden bewoond 
door vluchtelingen. Er zijn al 
meer dan 1 miljoen mensen 
op de vlucht en meer 
dan de helft zijn kinderen. 
UNICEF verdeelt er zuiver 
water en voedsel.

UNICEF probeert andere 
opvang te vinden voor de 
vluchtelingen, zodat de 
scholen weer open kunnen. 
Vluchtelingenkinderen 
moeten ook naar school 
kunnen gaan. Daarom 
zorgt UNICEF voor 
extra tentscholen en 
schoolmateriaal.
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On the run… voor kinderrechten
Een hele school op de been om rondjes 
te lopen voor UNICEF en de kinderrech-
ten! Indrukwekkend! Zelfs Tia Hellebaut 
was van de partij. Zij kwam de kids coa-
chen en opwarmen en liep zelf ook een 
paar rondjes mee.

Merel en CéleSte, 
SaMen Met UnICeF In COnGO!

AFRIKA
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Ontdek de kinderrechten op www.unicefkids.be

Flits ook dit jaar mee de wereld rond!

Mijn flitswens voor 2009: 

............................................

Opgepast, je wordt geflitst!



Hebben ook kinderen 
recht op waardig werk?

tambaké: “kinderen hebben recht op werk!”
“Ik ben Tambaké en woon in Guinée Conakry. Ik begon te 
lassen toen ik 7 jaar was. Uiteindelijk mocht ik naar school. 
Maar ik bleef werken om een beetje geld te verdienen 
om eten te kopen en mijn schoolgeld te kunnen betalen. 
Een tijd later werd ik lid van een organisatie die opkomt 
voor de rechten van werkende kinderen (le Mouvement 
Africain des Enfants et des Jeunes Travailleurs). We voer-
den actie tegen uitbuiting en mishandeling. En veel meis-
jes gaan helemaal niet naar school. Er moet onderwijs 
komen voor werkende kinderen die ook willen leren.” 

Wat Doet UNICeF tegeN kINDerarbeID?
Kinderarbeid van de ene dag op de ande-
re dag afschaffen is onmogelijk. Maar wat  
UNICEF vooral wil, is dat de ergste vormen 
van kinderarbeid verdwijnen: geen kindsol-
daten meer, geen kinderhandel, geen kin-
deren meer die seksueel worden uitgebuit, 
geen gevaarlijke kinderarbeid meer of werk 
dat schadelijk is voor je gezondheid en ont-
wikkeling! UNICEF probeert daarom samen 
te werken met regeringen, die wetten moe-
ten maken om gevaarlijke kinderarbeid te 
verbieden. Verder helpt UNICEF om meer en 
betere scholen op te richten. Er zijn landen die 
zo arm zijn dat kinderen wel moeten werken 
om te overleven. Daar probeert UNICEF ba-
zen en ouders te overtuigen om kinderen een 
paar uur per dag naar school te laten gaan. En 
de scholen passen zich aan het werkritme van 
de kinderen aan. Kinderen die naar school 
gaan, kunnen beter opkomen voor zichzelf 
en kunnen later beter voor zichzelf zorgen.

Huiswerk maken  
valt dus niet onder  

“kinderarbeid”,  
spijtig he!

Wat is kinderarbeid  
dan precies?
Kinderarbeid is werk dat 
door kinderen onder de 18 
jaar wordt gedaan en niet 
goed voor ze is. Meestal 
gaat het om zwaar, gevaar-
lijk en eentonig werk. Werk 
dat kinderen lang en vaak 
moeten doen. Ze krijgen 
daarvoor maar een beetje 
loon of helemaal geen loon. 

Waarom werken kinderen?
Er is armoede : zonder •	
hun loon is er geen geld 
voor eten voor de familie.

Er zijn geen goede •	
scholen: de school is te 
duur, te ver of heeft enkel 
aandacht voor jongens 
en niet voor meisjes,… 
Wanneer de ouders niet 
weten waarom school 
belangrijk is, zullen ze 
hun kinderen liever laten 
werken. 

Kinderen moeten  •	
voor zichzelf zorgen:  
ze hebben geen ouders 
meer door de oorlog, 
door HIV/aids of door 
andere ziektes.

Josiane werkt en gaat naar school!
 “Hallo! Ik ben Josiane, ik ben 14 en woon in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Mijn 
dag begint om 5u30. Ik doe het huishouden en ga water halen. Om 10u ga ik met mijn 
ouders werken op het veld. ‘s Middags keren we terug naar huis en maak ik het eten 
klaar. Om 14u ga ik naar school. Tegen 17u keer ik te voet terug naar huis, help bij het 
avondeten en naai wat kleren. Om 20u30 begin ik aan mijn huiswerk. Ik gebruik een 
lantaarn omdat het al donker is. Dan ga ik slapen!”  

Wat een uitvinding…
Neen, er is geen speciaal 
moment gekomen waarop 
iemand kinderarbeid heeft 
uitgevonden. Het is iets dat 
al heel lang bestaat. 100 jaar 
geleden waren er in België 
kinderen aan het werk in tex-
tielfabrieken, op het platteland, 
in steenbakkerijen,... Stilletjes 
aan zijn er wetten gekomen, 
zoals de schoolwet van 1914 
die kinderen verplichtte naar 
school te gaan tot 14 jaar en 
die kinderarbeid verbood on-
der 14 jaar.

Waardig werk…
Niet alle kinderen doen het-
zelfde werk. De ene arbeid is 
meer aanvaardbaar dan de 
andere. Een kind dat samen 
met zijn familie gaat werken 
om geld te verdienen om te 
eten, zijn gezondheid niet op 
het spel zet en ook nog tijd 
heeft om naar school te gaan, 
loopt veel minder risico’s dan 
een kind dat moet vechten in 
een oorlog of met gevaarlijke 
machines moet werken.

In België doen de meeste kinderen werkjes die niet slecht voor 
ze zijn of voor hun gezondheid. af en toe thuis meehelpen,  
bijvoorbeeld met de afwas of het opruimen van je kamer, is geen 
kinderarbeid. Je hebt namelijk gewoon tijd om te spelen, om naar 
school te gaan, je vrienden te zien of uit te rusten als je moe bent. 
Dit geldt niet voor kinderen die écht moeten werken.
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Tambaké verdedigt zijn standpunt 
op een conferentie in België.

en Wat alS KInDer-
arBeID GeVaarlIJK WOrDt?

Meer dan de helft van alle werkende 
kinderen doet gevaarlijk werk. Ze 

kunnen ziek worden, gewond raken of zelfs 
doodgaan. Soms moeten kinderen werk 

doen dat zo gevaarlijk is dat zelfs volwassenen 
het niet willen doen. In de voorste linie van 
een oorlog meevechten bijvoorbeeld, als 
kindsoldaat. Sommige kinderen worden 
geslagen door hun werkbaas of werken 

met giftige stoffen op het platteland. 
Hun gezondheid en ontwikkeling 

staan op het spel.

WaarDIG WerK…
Niet alle kinderen doen 

hetzelfde werk. De ene arbeid is 
meer aanvaardbaar dan de andere. 
Een kind dat samen met zijn familie 

gaat werken om geld te verdienen om 
te eten, zijn gezondheid niet op het spel 
zet en ook nog tijd heeft om naar school 

te gaan, loopt veel minder risico’s 
dan een kind dat moet vechten in 

een oorlog of met gevaarlijke 
machines moet werken.



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!

1. Kinderarbeid, voor of tegen? Of ergens tussenin?
Zoek argumenten voor beide standpunten en vul ze hieronder in. Organiseer een debat in 
de klas. Verdeel de klas lukraak in 2 groepen. Elke groep krijgt een standpunt en gebruikt 
argumenten om hun standpunt te verdedigen en om de andere groep te overtuigen.

2. een dag uit het leven van…
Vul jouw dagindeling van een doordeweekse schooldag hieronder verder in. Vul het ook 
in voor een volwassene die gaat werken (vraag het aan jouw mama of papa). Lees het 
verhaal van Josiane en vul haar dagtaken ook in. Vergelijk de antwoorden.

Ik vind dat kinderen recht hebben op waardig werk ! Ik vind dat kinderarbeid moet worden afgeschaft !

eeN SteVIg Debat

IK

5u-7u

7u-12u

12u-14u

14u-16u

16u-18u

18u-21u

na 21u

MAMA OF PAPA JOSIANE
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