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•  Erika van Ketnet = Vriendin van UNICEF
•  Help oorlogskinderen!
•  Hoe vredelievend ben jij? Doe de test!
•  Oona ziet de wereld op zijn kop.
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Taratataaaaaaaaa… Mijn 
UNICEF vriendin Eeerikaaa!

Paspoortje:

Allerliefste UNICEF-ers,

NAAM: Erika Van Tielen 

IK VERJAAR OP: 17 september 

IK LUST GRAAG: vanalles! Gaat van Belgische frietjes tot 

Thaïse wokgerechten! 

IK HOU VAN: het leven en de mensen! 

IK HAAT: oorlog, onrecht en onverdraagzaamheid 

IK BEN DE STER OP:  Ketnet! Nu ja, ik ben daar niet het enige 

sterretje, jullie zijn ook allemaal blinkende sterretjes aan onze grote Ketnethemel! 

WAAR IK VAN DROOM: een wereldreis maken! 

IK SLAAP MET: met mijn vriendje (en als die er niet is, vervang ik hem door een 

zacht knuffelbeertje!) 

MIJN BOODSCHAP VOOR JOU: Geniet van het leven! Denk niet te veel aan alle 

dingen die je niet hebt, maar wees gewoon lekker blij met alles wat je wel hebt!!!!
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Ik ben Erika en ik heb de heerlijke eer en het geweldige genoegen om jullie door 
deze tweede unicefKIDS te gidsen. De meeste onder jullie kennen mij waarschijnlijk als 
wrapper op Ketnet, maar ik ben sinds kort ook ‘Vriendin van UNICEF’. Dat is een titel 
die heel erg mooi klinkt, maar die ik niet alleen kan waarmaken. Om een echte vriendin 
te zijn van UNICEF en UNICEF dus door dik en dun te steunen, heb ik jullie hulp nodig! 
Want lieve vriendjes, wij hebben een missie! Wij moeten de hele wereld laten weten 
dat er nog veel te veel oorlogen en conflicten aan de gang zijn op onze aardbol en 
dat vooral onschuldige kinderen daar het slachtoffer van zijn. Miljoenen kinderen zelfs. 
En het zijn die kinderen die op ons rekenen! Wat kan je doen om Oona, mij en UNICEF 
te helpen? Wel, je hebt twee mogelijkheden:

1. Organiseer een sponsorloop bij jou op school, in je sportclub, je jeugdbeweging,…  
Loop, fiets, wandel,… en laat je sponsoren ten voordele van UNICEF  
en de oorlogskinderen!

2. Geef een spreekbeurt over het thema: ‘Laat alle kinderen in vrede leven!’ op  
23 maart 2006, de Nationale Spreekbeurtendag van UNICEF.

Dus, lieve schatten, laat maar lekker luid van jullie horen, want alle kids (waar ze ook 
wonen) hebben recht op vrede, onderwijs, sport, spel en vooral heel veel fun! Ik wens 
jullie in elk geval al heel veel plezier en succes met jullie acties…

Tot binnenkort!

Dikke zoen, Erika



Wist je dat?

Oona heeft afgelopen zomer met het Kinderrechten-
dorp rondgetrokken door heel Vlaanderen.  
En de stand van de unicefKIDS viel in de smaak!  
Naomi Snoeck (11j) uit Oostakker was er bij op Po-
peiland in Wachtebeke. Naomi vertelt… “We visten 
eendjes uit het water met een nummertje op en nadien 
kregen we een vraag of een rebus die we oplosten. 
Zo kwam ik te weten welke rechten kinderen hebben 
en hoe we andere kinderen kunnen helpen. Als ik baas 
van de wereld was, zou ik zorgen dat alle mensen 
meer delen met elkaar, zodat iedereen gelukkig is. Wij 
doen elk jaar met de hele school een staptocht. Ik ga 
dan rond met vriendjes in de straat om geld in te za-
melen en we noteren dat op onze sponsortochtkaart. 
Dit jaar heb ik 20 km gestapt. Het is leuk om een echte 
inspanning te doen en zélf te helpen. Tegelijk maak je 
veel plezier!”

Wil jij ook een sponsortocht doen?  
Neem dan snel een kijkje op www.unicefkids.be. Je 
vindt er sponsorkaarten met meer uitleg. 

Of heb je een ander idee om UNICEF te steunen?  
Stuur dan een mailtje naar oona@unicef.be. Een briefje 
en foto’s van jouw actie zijn ook welkom bij: UNICEF, 
voor Oona, Lenniksebaan 451, bus 4, 1070 Brussel.

unicefKIDS in het Kinderrechtendorp

Geef mij een hoelahoep en ik 
dans al even goed! Maar Shakira 
danst niet zomaar de wereld rond. 
Ze wil als BW (dat is bekende we-
reldburger ha!) ook haar steentje 
bijdragen en UNICEF steunen. De 
Colombiaanse popster is met haar 
28 jaartjes de jongste UNICEF-am-
bassadeur. Ze staat op dit moment 
hoog in de hitlijsten met haar 
album ‘La Tortura’.  

Mijn vriendin: 
Naomi Snoeck!

“Ik ben fier dat ik me persoonlijk 
kan inzetten om de situatie van 
kinderen wereldwijd te helpen 
verbeteren”, vertelt Shakira. Elke  
3 seconden sterft een kind. Maar 
het goede nieuws is dat we dat 
kunnen stoppen. We kunnen onze 
leiders vragen verantwoordelijk-
heid te nemen. Van hen eisen we 
dat ze kinderen voedsel, onder-
wijs en gezondheidszorg geven.” shakira

...10 miljoen kinderen 
opnieuw naar school 
konden gaan in 2004, 
dankzij de schoolkoffers 
van UNICEF!

Doe de  
hoelahoep 
Shakira!
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Famous piepel in actie!





Ontdek alle kinderrechten op www.unicefkids.be

“Ik heb het recht om 
(met jouw voeten)  

te spelen”
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Stom, denkt Lise’s avonds in haar bed, nu is 
Tuur echt kwaad op mij. Eigenlijk heel dom 
begonnen als flauwe plagerij, beseft Lise. 
Hij kwam gisterochtend de school binnen 
gerold op z’n skateboard dat hij had be-
schilderd met grappige figuurtjes. Lise was 
hem wat beginnen plagen, samen met een 
paar vriendinnen. De dag nadien kwamen 
ze op het idee om het skateboard af te pak-
ken en tentoon te stellen op een hoge muur 
in de toiletten. Tja, daar kwam natuurlijk ruzie 

van. Tot plots het skateboard van de muur 
donderde. Twee wieltjes kapot. Tuur liep 
nog kwader weg, zonder iets te zeggen. En 
nu lig ik hier te piekeren, denkt Lise, terwijl 
ik enkel zijn aandacht wou trekken. Ik, die 
eigenlijk oorlog haat, beseft ze. Ik heb me 
enorm aangesteld en nu is zijn leuke knutsel-
werkje om zeep. Hoe kan ik het weer goed 
maken? Gewoon doen of er niets gebeurd 
is? Telefoneren? …

Hoe kan Lise haar conflict met Tuur best oplossen? Wat zou jij doen?

1)

2)

3)

Oorlog betekent 
voor mij:

Oorlogskinderen
Dat zijn kinderen tot 18 jaar die slachtoffer zijn van oorlog. Er zijn winkels die sluiten, mensen 
die vluchten, scholen die vernield worden, kinderen en volwassenen die bang zijn, mensen 
die hun job verliezen… Een land dat oorlog voert, geeft veel geld uit aan wapens, soldaten 
en aan het leger. Daardoor is er tekort aan voedsel, water, geneesmiddelen, schooltjes, enz. 
En daar zijn kinderen de dupe van. 

• Naar schatting zijn 20 miljoen 
kinderen (dat is twee keer de 
Belgische bevolking!) op de 
vlucht voor het wapengeklet-
ter. Zij leven als vluchteling 
in kampen in eigen land of in 

naburige landen.

• Meer dan 300 000 kindsolda-
ten, waarvan sommigen niet 
ouder dan 8 jaar, worden inge-
zet in de strijd in meer dan  
30 landen. 

Bijvoorbeeld...
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Bij vrede denk 
ik vooral aan:

Oorlog op kleine schaal...
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Justin is 9 jaar en woont in een buitenwijk van  
Kamenge in Burundi. “Toen ik heel klein was, ben 
ik door een granaat mijn rechterbeen kwijtge-
raakt. Mijn papa is gedood in de burgeroorlog 
en mijn mama is te oud en te zwak om voor ons 
te zorgen. Mijn oudste zus verdient geld voor de 
familie door af en toe groenten te verkopen op 
straat. Ze zeiden me dat ik moest gaan bedelen 
om ook voor geld te zorgen. Zo help ik hen  
overleven. Ik ben enkel naar het eerste leerjaar 
gegaan, daarna ben ik moeten stoppen met 
school. Door de oorlog zijn we met onze familie 
gevlucht naar het vluchtelingenkamp van Muy-
ange. Ik zou graag terug naar school gaan, maar 
zonder mijn hulp heeft mijn familie niet genoeg te 
eten.”

Justin speelt op 1 been.

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde 
Naties, probeert kinderen die het moeilijk 
hebben in de oorlog te helpen. Dat doet 
UNICEF al sinds vlak na 1946. UNICEF zorgt 
voor noodhulp, zoals bijvoorbeeld water, 
dekens, tenten, voedsel, geneesmiddelen, 
opvang, tijdelijke schooltjes en schoolma-
teriaal… Kinderen die erge dingen hebben 
meegemaakt, hebben vaak een trauma. Ze 
slapen slecht, zijn angstig en verdrietig.  

“Dat UNICEF-opslagcentrum  
in Kopenhagen is  

3 voetbalvelden groot.  
Nu jij!“

uniCEF in actie

Naast dekens, geneesmiddelen, voedsel… brengt UNICEF ook aller-
lei spelmateriaal zoals ballen, springtouwen, kegels, frisbees… naar 
oorlogsgebieden. 90 kinderen kunnen met het speelgoed uit zo’n 
koffer hun gedachten verzetten en bijna zorgeloos spelen. Vanuit 
het opslagcentrum in Kopenhagen kan UNICEF met de noodhulp op 
maximum 48u tijd overal ter wereld zijn. Eén koffer kost 200 euro.
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Een speelkoffer voor kids

Ook die kinderen wil UNICEF helpen.  
Ze krijgen aandacht, er wordt geluisterd 
naar hun problemen en ze praten erover. 
Kinderen en ouders die zoek waren, wor-
den weer samengebracht. UNICEF zorgt 
voor speelterreinen waar kinderen veilig 
kunnen spelen en niet voortdurend denken 
aan de oorlog. Ook na een oorlog helpt 
UNICEF bij de heropbouw van bijvoorbeeld 
schooltjes. 



Stuur ons dit strookje op en je krijgt een gratis abonnement op unicefKIDS!  
Inschrijven via www.unicefkids.be kan natuurlijk ook.
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Welk type ben jij: het zen-type,  
een durver of een heefhoofd?

NOOIT SOMS DIKWIJLS

Ik ga met mijn tegenstander op de vuist. 0 1 3
Ik probeer de vede te bewaren en overeen te komen. 3 1 0
Ik verhef mijn stem en word boos. 0 1 3
Ik lach, ik spot, ik hou de andere wat voor de gek. 1 3 0
Ik negeer de andere en spreek niet meer met hem. 0 1 3
Ik luister en probeer de andere te begrijpen. 3 1 0
Ik vraag hulp aan iemand anders. 0 3 1
Ik vertel rustig mijn gevoelens. 3 1 0
Ik kruip met verdriet in een hoekje. 0 1 3
Ik overtuig anderen van mijn gelijk en probeer ze aan mijn kant te krijgen. 0 3 1
Ik heb tijd nodig om te kalmeren. 0 1 3
Ik heb zin om wraak te nemen. 0 1 3
Ik heb zin om de andere eens goed vast te pakken en de strijdbijl te begraven. 3 1 0
Ik ga klagen bij mijn ouders. 0 3 1
Ik ben zo nerveus dat ik ‘s avonds niet kan slapen. 0 1 3

Lees de zinnen en 
omcirkel het cijfer 
dat overeenstemt 
met jouw antwoord. 
Tel al de cijfers op 
en ontdek welk 
type jij bent!

Voornaam :    Naam :

e-mail :

geboortedatum :

straat :      huisnr. :

postcode :

gemeente :

Jij en jouw vriendjes hebben recht op een unicefKIDS.

Het gebeurt wel eens dat het botst omdat je niet akkoord gaat met iemand. Je verheft je stem, de sfeer 
raakt verhit en voor je het weet, heb je kletterende ruzie. Niet altijd makkelijk om kalm te blijven wanneer 
je geïrriteerd bent. Doe de volgende test en ontdek welk type jij bent… Het kan je helpen om de situatie 
onder controle te houden bij een volgende botsing! 

“Al zit ik uren in de hete 
zon, dan nog blijf ik zen!”

Scoor je tussen 0 en 15 punten...
Dan ben jij eerder het ZEN-TypE. 
Je blijft ‘cool’ en rustig onder alle  
omstandigheden. Je draait je tong 
liever 3x rond voor je iets zegt, dan 
dat ze wordt afgebeten. Je bent ei-
genlijk heel vredelievend, maar laat 
je niet doen hoor!

Scoor je tussen 15 en 30 punten...
Dan ben je een DUrVEr die con-
frontaties niet meteen uit de weg 
gaat. Jij houdt wel van een stevige 
discussie en betrekt graag anderen 
bij de ruzie. Bekijk het allemaal eens 
rustig van op een afstand. 

Scoor je tussen 30 en 45 punten...
Dan ben je een HEETHOOFD. Tijd 
om aan de alarmbel te trekken!

”Alaaaaaaaaarm!  
Welk heethoofd  

moet ik blussen?”

Terugsturen naar: Oona, Lenniksebaan 451, bus 4, 1070 Brussel.


