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65.891	x	neen
Meer dan 65.000 Belgen plaat-
sten een rode handafdruk om 
zo NEEN te zeggen tegen het 
gebruiken van kinderen als 
soldaat. Met deze symboli-
sche actie namen ze deel aan 
de Rode Handen Campagne 
om de problematiek van de 
kindsoldaten terug onder de 
aandacht te brengen.

Aan	iedereen	die		
meehielp:	bedankt!	
Duizenden vrijwilligers van 
jong tot oud, hebben hun  
beste beentje voor gezet om 
zoveel mogelijk rode hand- 
afdrukken te verzamelen.

Slotevenement
Slotevenement van de  
Rode Handencampagne 
op 5 februari 2009 in aanwe-
zigheid van de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, 
Charles Michel en de  
Minister van Buitenlandse  
Zaken, Karel De Gucht.

Rode Handen Campagne
WaSH campagne

Wedstrijd

Hoi unicefkids! 
In dit nummer lees je meer over klimaatveranderingen en  
de gevolgen voor de toegang tot water. Je kan met jouw 
klas meedoen aan de wedstrijd “Elke druppel telt” voor  
de Wereldklassen, spreek erover met je meester of juf!  
Wij zijn ook enorm fier om onze nieuwe ambassadrice aan 
jullie voor te stellen, tatarataaaaa… Justine Henin! 
Veel plezier!

Oona

Word Wereldklas van  
UNICEF en win met jouw 
Wereldklas een gesprekje 
van op aarde met UNICEF-
ambassadeur Frank De 
Winne in de ruimte!

Lees	meer	op	www.unicefkids.be

BELGISCHE COALITIE 
TEGEN HET GEBRUIK 
VAN KINDSOLDATEN

COALITION BELGE
CONTRE L’UTILISATON

D’ENFANTS SOLDATS

BELGISCHE COALITIE 
TEGEN HET GEBRUIK 
VAN KINDSOLDATEN

COALITION BELGE
CONTRE L’UTILISATON

D’ENFANTS SOLDATS

www.kindsoldaat.be
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Op 22 maart, Wereldwaterdag, 
braken Frank De Winne, Justine  
Henin, Alain Hubert en Kathleen 
Aerts samen met vele anderen 
een wereldrecord. Ze vormden 
samen de langste wachtrij voor 
een toilet. Op deze dag startte  
UNICEF de nieuwe WaSH  
campagne (WaSH = Water,  
Sanitaire voorzieningen en  
Hygiëne). Wist je dat 1 kind  
op 2 onder de 5 jaar geen  
toegang heeft tot een toilet in 
zijn omgeving? En dat is een 
belangrijke oorzaak van ziekte 
en dood bij jonge kinderen. 



Justine Henin op reis in Congo

Justine Henin, de nieuwe am-
bassadrice van UNICEF, ging 
op missie naar Noord-Kivu in 
Congo. Ze zag er de ravage  
die oorlog kan aanrichten 
en welke gevolgen dit heeft 

voor kinderen. Ze bezocht er 
vluchtelingenkampen waar 
UNICEF overlevingskits voor 
families verdeelt met kook-
gerei, een jerrycan, zeep,  
dekens en een tentzeil.  

Ze luisterde naar de verha-
len van vrouwen en kinderen 
en bezocht een voedings-
centrum waar ondervoede 
kinderen geholpen worden. 
Ook onderwijs is heel be-
langrijk voor het verwerken 
van trauma’s bij kinderen. 
UNICEF zorgt voor nood- 
onderwijs via de verdeling 
van schoolkoffers en geeft 
les in tenten.  “Ik heb heel  
erge dingen gezien maar 
zag ook veel hoop”, zegt ze. 
“Ik denk niet dat we het recht 
hebben om onze ogen te 
sluiten, we moeten iets doen 
en onze steun geven aan 
hen die de kinderen ter  
plekke helpen.”

Welkom bij  
UNiCeF, jUstiNe!  

Word jij ook 
mijN grote FaN?

Speel een leuk spel aan alle  
standjes van verschillende 
organisaties in het Kinder-
rechtendorp en verzamel  
zo een volle stempelkaart.  
Die kan je inruilen voor een 
leuk rugzakje.

Wat	kan	je	doen	aan		
de	unicefKIDS	stand?
Hier doen we beroep op 
jouw tekentalent! Ontdek 
de kinderrechten en teken 
ze mee op ons reuzenbord. 

Doe mee met een heuse 
kinderrechten-pictionary! 
Tekenen is jouw ding niet? 
No problem! Dan kan je 
ook proberen te ‘voelen’ 
waar UNICEF zich mee bezig 
houdt in de wereld. Relax, 
doe je ogen dicht en stop 
je handen in onze speciaal 
ontworpen voelboxen en 
rarara wat daarin allemaal 
verscholen zit... Via allerlei 
voorwerpen ontdek je het 
werk van UNICEF wereldwijd.

Je	vindt	UNICEF	op	deze	
Kinderrechtendorpen:
•	Speeldag	in	Mechelen	op	10	mei
•	Popeiland	in	Wachtebeke	op	24	juni
•	Grabbeldag	in	Diest	op	10	juli
•	Suske-	en	Wiskedag	in		

Bokrijk	op	19	juli

Surf	ook	eens	naar		
www.kinderrechtendorp.be		
en	speel	het	spel	online!

Bemachtig jouw rugzakje  
op het Kinderrechtendorp
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Ontdek alle kinderrechten op www.unicefkids.be

UNICEF  
Ambassadrice
Justine Henin 
en Congo



Klimaatverandering en ons water
Wat	een	hitte!
Maar als het warmer wordt op 
onze aarde, worden ook de 
woestijnen droger. En als het 
droger wordt, is het niet ge-
makkelijk om fruit en groen-
ten te kweken. Mensen in arme 
landen voelen die klimaatver-
andering het hevigst. En zij 
hebben niet het nodige geld 
om dijken te bouwen of om 
droge plekken weer vrucht-
baar te maken. Oneerlijk  
vinden wij. Want het zijn net de 
rijke landen die de grootste  
milieuvervuilers zijn…

Een	deken	van	broeikasgas
Vanwaar komen de grootste  
milieuproblemen? Als je  
elektriciteit, olie of benzine  
gebruikt, komen er broeikas-
gassen vrij. Iedereen doet  
mee aan die uitstoot van broei-
kasgassen. Of je nu een dou-
che neemt, in een auto rijdt, 

de computer gebruikt… Al die 
broeikasgassen vormen samen 
een soort deken om de aarde. 
Hoe dikker die deken wordt, 
hoe sneller de aarde opwarmt. 
En dus verandert ons klimaat. 

Overstromingen
Als het warmer wordt op aar-
de, smelt het ijs op de Noord-
pool en de Zuidpool en smelt 
de sneeuw op hoge bergen. 
Daardoor stijgt de zeespie-
gel en zullen sommige landen 
sneller overstromen. Er gebeu-
ren meer natuurrampen. En 
vooral in ontwikkelingslanden. 
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In	februari	2007	wordt	de	Indonesische	
hoofdstad	Jakarta	geteisterd	door		
buitengewone	zware	overstromingen	
van	rivieren	door	de	hevige	regenval.	
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EFOpgedroogd	Aralmeer	
in	Kazachstan

Wij	moeten	het	je	niet	meer	vertel-
len.	Het	milieu	geraakt	vervuild.		
En	daardoor	verandert	ons	klimaat.	
En	dat	heeft	grote	gevolgen	voor	de	
mensen.	Overal.	Maar	vooral	voor	
kinderen	in	arme	landen.

UNICEF helpt bij natuurrampen zoals overstromingen, heftige stormen en extreme droogte. 
Tenten, jerrycans en grote plastic zeilen, watertanks, dozen met medicijnen, muskietennetten, 
tijdelijke klaslokalen in tenten, schoolkoffers, miljoenen tabletjes om drinkwater te zuiveren… 
UNICEF zorgt dat kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen en wil voorkomen dat 
kinderen erg ziek worden na een ramp.

Wat	doet	UNICEF?

tE  WEINIgWAtER!

tE  
VEEL 

WAtER!



Ooit was het Aralmeer in  
Kazachstan het op vier na 
grootste meer ter wereld.  
Nu liggen alle boten droog.  
Er is nog maar een kwart van 
het meer over. De visindustrie  
is vernietigd en er is veel  
kindersterfte in de regio.  
De giftige bestrijdingsmiddelen 
die bij de katoenteelt werden 
gebruikt, bleven op de bodem 
van het meer liggen.

Drinkbaar	water		
op	onze	planeet	
Water is drinkbaar wanneer je 
ervan kan drinken zonder dat  
je gezondheid in gevaar komt. 
Het mag dus geen zout water  
of vuil water zijn. En hoewel 
er veel water is op onze pla-

neet, is slechts een klein deel 
ervan drinkbaar. Op aarde be-
staat 97% van het wateropper-
vlak uit zout water, 2% is ijs en 
1% is zoet water. Maar zoet wa-
ter is daarom niet noodzakelijk 
drinkbaar. Zou jij water van de 
rivier drinken? Beurk!

›	Als	water	doodt
Soms kan water ook gevaarlijk 
zijn voor de gezondheid :  
wanneer het vervuild is met 
bacteriën, chemische produc-
ten… Besmet water kan leiden  
tot een waaier van ziekten die 
dodelijk kunnen zijn, zoals  
cholera, diarree, polio en  
tyfus. Wereldwijd sterven ie-
dere dag 5.000 kinderen onder 
de 5 jaar aan diarree door  
gebrek aan zuiver drinkwater 
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Een	meisje	gebruikt	een	nieuwe	
latrine	(toilet),	gebouwd	met	de	
hulp	van	UNICEF,	op	een	school	
in	Java,	Indonesië.

Getuigenis	Rama
“Ik kom elke ochtend en avond naar de nieuwe waterputten. 
Vroeger ging ik naar het meer, maar het water daar is vies. Vorig 
jaar werden nieuwe waterputten aangelegd. Die zijn dichter bij 
huis. Nu heb ik meer tijd om naar school te gaan. Thuis hebben we 
geen toilet. Op school wel. Daarom ga ik ook graag naar school.” 
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Rama	is	blij	met	de	nieuwe	waterputten

en hygiëne. Dit is één kind elke 
20 seconden!

›	Als	water	en	zeep	levens	redden
Regelmatig je handen wassen 
met water en zeep vermindert 
de risico’s op longontsteking 
en andere dodelijke ziekten als 
diarree. Daarom zorgt UNICEF 
voor de aanleg van waterput-
ten en voor informatie over  
hygiëne in dorpen en scholen. 

›	Broodnodige	toiletten
Door toiletten te bouwen  
moeten mensen hun behoefte 
 niet meer om het even waar 
doen. En dit voorkomt besmet-
ting van water en verspreiding 
van ziekten. 
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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
Zoek de woorden in het woordenraster hieronder en vertaal ze naar  
het Nederlands. Plaats de juiste letter van het raadsel bij het woord. 

A Ik ben de groene long van onze planeet.

B Ik ben een groot oppervlak zoet water.

C Ik ben een organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen wereldwijd.

D Een kind dat tekort heeft aan evenwichtige voeding kan lijden aan ................................ .

E Bescherming is een  ................................ voor kinderen.

F Van maandag tot vrijdag ga je naar  ................................ .

G Mercurius is een  .............................. .

H Wanneer je een douche neemt, gebruik je water en  ................................ .

I UNICEF biedt ................................ aan kinderen in arme landen.

J Een enorme hoeveelheid zout water vind je in de  ................................ .

K Je lichaam bestaat voor 80% uit  ................................ .

L UNICEF is het Kinderfonds van de ................................ Naties.

M Een persoon onder de 18 jaar is een  ................................ .

N UNICEF België heeft een campagne opgestart om baby’s te  ................................ .

O In oorlogslanden staat het  ................................ van kinderen op het spel.

Frans Nederlands Raadsel            
1 Aide
2 Droit 
3 Eau
4 Ecole
5 Enfant 
6 Lac 
7 Malnutrition Ondervoeding D
8 Mer

Frans Nederlands Raadsel                     
9 Nature
10 Planète
11 Sauver
12 Savon
13 UNICEF
14 Unies
15 Vie

Volgens mij moet 
daar ergens ‘zeep’ 

tussen staan


