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Het gebrek aan toiletten baart UNICEF bijzondere zorgen. 
Dit zorgt immers voor slechte hygiëne en ziekten, waar-
door kinderen sterven. De wereld is er op dat vlak in de 
voorbije jaren nauwelijks op vooruit gegaan. Er zijn meer 
inspanningen nodig! Daarom zet UNICEF een unieke 
openluchttentoonstelling op over toiletten. Je kan die van 
1 juli tot 29 juli gaan bekijken in het Warandepark in Brussel 
en in augustus in Oostende.

Rond de potHoi unicefKIDS! 
De zomer is een tijd om te 
spelen en je rot te amuseren! 
Lees in dit nummer meer over 
kinderen die leuke spelletjes 
spelen in andere delen van de 
wereld. Ook jij kan ze uitpro-
beren met je vriendjes en spel-
letjes zelf in elkaar knutselen! 
Veel plezier!

Oona

Het drama in de Pakistaanse Swat-vallei wordt met de 
dag groter. Honderdduizenden mensen hebben huis en 
haard halsoverkop verlaten, op de vlucht voor het geweld. 
Het totale aantal mensen dat sinds vorig jaar ontheemd 
of gevlucht is, ligt rond de 2,5 miljoen. UNICEF richt zijn 
aandacht in de vluchtelingenkampen nadrukkelijk op de 
kinderen. Ze worden ingeënt tegen onder andere polio en 
mazelen. Bijzondere aandacht is er voor wezen en kinderen 
die hun ouders in de totale chaos van de oorlog zijn 
kwijtgeraakt. UNICEF zorgt ook voor watervoorziening en 
hygiëne, om het uitbreken van epidemieën te voorkomen.

Begin juni bracht Kathleen een 
eerste solosingle uit: ZUMBA 
YADE. Het liedje staat in het 
teken van de 20ste verjaardag 
van het Kinderrechtenverdrag. 
Inderdaad, Kathleen heeft 
immers besloten om een 
deel van de opbrengst van 
de single af te staan voor 
de wereldwijde UNICEF-
projecten. Waarom die 
kinderrechten zo belangrijk 
zijn en wat UNICEF precies 
doet in de wereld, heeft 
Kathleen de laatste weken van 
het schooljaar uitgelegd aan 
kinderen in basisscholen in 
Vlaanderen en Nederland.

Pakistan

Kathleen zingt  
voor UNICEF! China

Afghanistan

Tajikistan

Iran
Pakistan

India

Kitch	en	kaka.	Een	ontwerpster	legt	de	
laatste	hand	aan	een	toiletinrichting	
waar	onaangename	geur	en	slechte	
smaak	mooi	samen	gaan…
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De	WaSH-tram	rijdt	tijdens		
de	zomer	door	Brussel.

Dringende hulp voor vrouwen en kinderen

de laatste  
nieuwtjes van

UNICEF

Alain	Hubert,		
UNICEF-ambassadeur,		
in	een	vluchtelingen-	
kamp	in	Pakistan



WaSH keburt?!
De UNICEF-actie WaSH  
(Water, Sanitaire voorzienin-
gen en Hygiëne) tijdens de 
projectdag in Maria Bood-
schap Lyceum (Brussel) liep 
gesmeerd. Aya Noël en  
Rosanne Claes vertellen… 

“Ik hoor je denken: en onze 
W.C.’s dan, die zijn echt me-
ga vuil en ik kan mijn han-
den ook niet wassen. True, 
maar besef dan wel dat 37% 
van de wereldbevolking 
zelfs niet eens iets heeft dat 
op een W.C. lijkt. Nog altijd 
niet overtuigd? Wat dacht je 

dan hiervan: elke dag ster-
ven 5.000 kinderen door een 
gebrek aan sanitaire voorzie-
ningen. Ik bedoel maar, als je 
nu niet inziet dat WaSH strijdt 
voor belangrijke doelen, 
dan heb je niet alleen geen 
brein maar ook geen hart.

Onze klas liet iedereen die 
naar de W.C. wilde gaan een 
benenbrekend parcours af-
leggen. Dit om ‘de vanzelf-
sprekendheid’ van stromend 
water duidelijk te maken.  
En het werkte ook op sym-
bolisch vlak - het aantal em-

mers waar zand mee werd 
rondgedragen was immers 
gelijk aan het aantal liter  
water dat elke Belg per dag 
verbruikt.

De WaSH campagne werd 
een groot succes, iedereen 
(oké, bijna iedereen) slaag-
de erin het parcours te vol-
tooien en zijn waardigheid te 
behouden. Dus denk eraan 
de volgende keer dat je zit 
te genieten van een voet-
badje: water, sanitair en  
hygiëne zijn een luxe voor 
een heleboel jongeren.”

Jongeren	leggen	met	emmers	zand	een	
benenbrekend	parcours	af	en	vragen	zo	
aandacht	voor	de	WaSH-acties	van	UNICEF.

Winnaars wedstrijd
In het vorige unicefKIDS magazine kon je deelnemen 
aan een tekenwedstrijd. Twee Wereldklassen werden 
geselecteerd om in september en oktober een gesprekje 
te voeren van op aarde met onze UNICEF-ambassadeur 
Frank De Winne in de ruimte! Net als Bono van U2 die 
tijdens zijn openingsconcert in Barcelona ook onze Belg in 
de ruimte aan de lijn had en samen even keuvelden over 
UNICEF. De gelukkige winnaars zijn: de Wereldklas (6de klas) 
uit de basisschool ’t Groentje in Vilvoorde en de Wereldklas 
(5de klas) uit de basisschool De Belhamel in Schellebelle. 
Proficiat!
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Ontdek alle kinderrechten op www.unicefkids.be

UNICEF-ambassadeur 
Frank De Winne in Mali 



 

‘t Is vakantie!
Spelletjes hoef je niet altijd 
te kopen in de winkel, je kan 
ze gerust ook zelf maken. 
Speciaal voor jullie ben 
ik in verschillende landen 
op zoek gegaan naar toffe 
maak-het-zelf spelletjes.

Wari,	Oware,	Adi,	Puduo…
Het zijn allemaal namen van 
een spel dat al duizenden 

jaren oud is en in heel veel 
landen in Afrika en Azië 
wordt gespeeld.

Het leuke aan dit spel is dat 
je het eerst zelf kan maken 
en dan op verschillende 
manieren kan spelen.

Ben	je	er	klaar	voor?		
Zoek	een	vriend	en	begin!	

Er	zijn	dus	zeker	wel	honderden	
spelletjes.	Spelletjes	om	alleen	te	
spelen,	of	met	een	hoop	vriendjes.	
Er	bestaan	spelletjes	voor	binnen,	
in	de	tuin	of	zelfs	in	het	water!

Wat	heb	je	nodig?
2 eierdoosjes van 6 eitjes•	
2 yoghurtpotjes of bekertjes•	
48 bolletjes/schelpjes/pitjes/…•	
een stevig stuk karton•	
verf, verfborstel, gekleurde papiertjes, lijm, stiften…  •	
kortom alles wat je kan gebruiken om te versieren

Knutselen
knip de dekseltjes van de eierdoosjes•	

kleef de 2 eierdoosjes naast elkaar met de bodems op  •	
het karton, zodat je een bakje krijgt met 2 rijen van 6 vakjes 

versier het bakje en de twee losse potjes zoals je wil•	

verdeel alle bolletjes of pitjes over de  •	
vakjes zodat er telkens 4 in elk vakje liggen

neem elk een los potje als verzamelbakje  •	
en zet je tegenover elkaar met het bord in het midden

klaar! het spel kan beginnen!•	

ZELF 
MAKEN1

Kids van  
over heel de  

wereld spelen  
spelletjes!

2x

2x

48



 

Spelen!

Spelregels
De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk bolletjes van de andere speler te 
vangen. Tip: op het internet staan nog een heleboel verschillende spelregels voor 
Wari en tips om het spel slim te spelen!

Hoe	doe	je	dit?
Speler A•	  neemt vier bolletjes uit een willekeurig vakje langs zijn kant en legt  
deze één voor één tegen de wijzers van de klok in de 4 volgende vakjes. 

Speler B•	  doet hetzelfde met alle bolletjes uit een willekeurig vakje langs zijn 
kant. Hij neemt alle bolletjes uit een vakje en verplaatst deze allemaal zoals  
hierboven uitgelegd. 

Hoe	kan	je	nu	de	bolletjes	van	je	tegenstander	vangen?	
Als het laatste bolletje dat je tijdens je beurt verplaatst, in een vakje van de tegen-
stander terecht komt waar 1 of 2 bolletjes liggen, mag je die bolletjes samen met je 
eigen bolletje in je verzamelbakje gooien. Als je het vakje leeggemaakt hebt, mag 
je kijken of er nog vakjes zijn die je mag leegroven. Als er in de voorgaande vakjes 
2 of 3 bolletjes liggen, mag je die ook allemaal in je verzamelbakje leggen. Zo mag 
je verder gaan tot je aan een vakje komt met ofwel minder dan 2, ofwel meer dan  
3 bolletjes. Dan gaat de beurt naar de tegenspeler. 

Het kan zijn dat er meer dan 12 bolletjes in een vakje liggen en er dus meer dan  
12 bolletjes verplaatst moeten worden. Als dat zo is dan maken sommige bolletjes 
meer dan één rondje rond het bord. Let wel op dat je het vakje vanwaar je bent  
begonnen tijdens dat rondje overslaat en dus leeg laat!

Zolang je bolletjes kan blijven verplaatsen in de vakjes van je tegenstander moet je 
verder spelen. 

Als geen van de spelers nog bolletjes kan vangen van de ander, is het spel gedaan 
en wint degene die het meeste bolletjes verzameld heeft!

SPELEN 
MAAR!2
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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!

SPELLETJE
Hier zie je enkele van de dagelijkse gebruiken en gewoonten in een huis! 
Kan je uitzoeken hoeveel water er voor elk van deze momenten nodig is?

1 een bad nemen

2 een douche nemen

3 een wasmachine laten draaien

4 een vaatwasser laten draaien

5 handen wassen terwijl de kraan open staat

6 het toilet doorspoelen

7 handen wassen met de kraan dichtgedraaid

A 90 liter

B 15 liter

C 2 liter

D 250 liter

E 10 liter

F 30 liter

G 70 liter

?

Indrukwekkend, niet? Nu is het aan jou om dit eens te testen. Bereken hoeveel water je 
vandaag al gebruikt hebt. Zou je dit nog kunnen verminderen, denk je ? Praat er eens  
over met je vrienden en familie.  

Oplossing: 1-D ; 2-G ; 3-A ; 4-F ; 5-B ; 6-E ; 7-C


