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•  UNICEF en noodhulp
•  Kids vieren hun rechten
•  Tips voor jouw spreekbeurt
•  Oona op basket-sloefkes
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1. NATIONALE SREEKBEURTENDAG, EUH WAT? 

Een dag waarop alle kinderen het woord nemen en spreken over de kinderrechten. 

2. EEN BEPAALD THEMA?  
Jazeker, dit jaar stellen we voor om het te hebben over oorlogskinderen.

3. HOE DEELNEMEN?   
Spreek erover met je leerkracht. Een infomapje helpt je om je spreekbeurt voor te 
bereiden. Je kan het downloaden op www.unicefkids.be 

Vergeet je niet in te schrijven op dezelfde website!

Veel succes! 

Oona

“Mmm, 2006 is nu al 
een goed jaar!”

Dag UNICEFertjes!

3 OP EEN RIJ…

DAG UNICEFERTJES VAN ME!

Een ongelooflijk superformidastisch nieuw jaar voor jullie allemaal! 
Met heel veel leuke en goeie dingen! Om te beginnen, een zeer 
speciale dag op 23 maart 2006, want dat is de… (tatarataaaaa!)  
Nationale Spreekbeurtendag van UNICEF, jawel, je hoort het goed! 
Dat is niet zo heel lang meer, hou het in ’t oog!

Die dag nodigt UNICEF kinderen in heel België uit om andere kids 
en volwassenen te informeren over oorlogskinderen in de wereld.
Dit kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen:  
door te vertellen, te zingen, een toneeltje te brengen, een krantje 
te schrijven of een heuse spreekbeurt te geven... Het kan allemaal 
op de Nationale Spreekbeurtendag. Laat het ons weten en schrijf je 
in via mijn favoriete website www.unicefkids.be. 
Om je goed voor te bereiden, ga je op zoek naar antwoorden op 
enkele vragen. 

Wij geven je hier al enkele denkertjes mee:

Wie voelt de gevolgen van een oorlog? 
Worden de kinderrechten gerespecteerd?
Waar wonen oorlogskinderen?  
Is het een wereldwijd, een nationaal of lokaal probleem? 
Waarom wordt er oorlog gevoerd?  
Wat kan verandering brengen?  
Hoe kunnen we helpen? 



UnicefKIDS vieren hun 
rechten op 20 november!

UNICEF België, voor Oona
Lenniksebaan 451 bus 4
1070 Anderlecht

Robbie & David 

Heb jij ook zin om Wereldklas te worden en acties op te 
zetten voor UNICEF?  
Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar oona@unicef.be 
Schrijf een briefje met foto’s en tekeningen naar:

Famous piepel in actie

”Mijn vrienden... 
Robbie en David!”
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ALS WERELDKLAS OP KETNET!

“We waren erg zenuwachtig toen we op donderdag 17 november richting Brussel reden. 
Toen we in de Ketnetstudio aankwamen, bracht Erika ons naar de schmink-
kamer. Erika is de vriendin van UNICEF. Tijdens de Ketnetwrap hebben 
we verteld wat we als Wereldklas van UNICEF allemaal geleerd heb-
ben. We lieten ook zien hoe je de koekjes moet maken die we ver-
kopen op onze kerstmarkt. Voor de sponsorloop schilderden we 
wimpels. Veerle, de wrapster stelde veel vragen, en Lens proefde 
zelfs van onze koekjes!

We wilden graag laten zien dat wij een Wereldklas zijn, maar we 
hopen ook dat andere kinderen en klassen nu over  
UNICEF gaan leren en geld willen inzamelen! Het was heel tof!”

Yenthel, Levi, Kaat, Simon, Fien, Benjamin,Stef en Flor 
Leerlingen van het 4de leerjaar van ’t Groen Schooltje in Hove.

En ook wereldsterren zetten zich in 
voor UNICEF. Zanger Robbie Williams 
en voetballer David Beckham spelen 
samen in een videoclip, waarbij ze 
aandacht vragen voor de wereldwijde 
UNICEF-campagne tegen aids. Elke 
15 seconden raakt een jongere be-
smet met HIV/aids. 15 miljoen  

kinderen werden wees, omdat ze hun 
ouders verloren aan de ziekte.  
Tijd om de handen in elkaar te slaan, 
net als Robbie en David. Hun bood-
schap is duidelijk: we moeten onze 
krachten bundelen om de ziekte te 
bestrijden en kinderen te bescher-
men. Je kan het clipje bekijken op  
www.unicef.org.uk

2 miljoen... is het aantal kinderen dat seksueel uitgebuit wordt
2 millions… is het aantal kinderen jonger dan 15 jaar dat besmet is met HIV/AIDS
2 millions… is het aantal kinderen dat in België leeft

Wist je dat?





Een sponsorkaart kan je downloaden op www.unicefkids.be

“Trek uw  
basket-sloefkes aan  

en loop mee  
voor UNICEF”
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UNICEF en noodhulp
UNICEF werd in 1946 opgericht als noodhulporganisatie om kinderen in Europa te helpen 
die getroffen werden door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1953 zet 
UNICEF over de hele wereld programma’s op om kinderen te helpen op lange-termijn. 
Daarnaast blijft de organisatie ook een belangrijke rol spelen in crisissituaties!

Meisjes volgen 

les in hun  

voorlopige 

UNICEF- 

schooltent.

UNICEF-opslagruimte  
met noodhulpmateriaal
In Kopenhagen (Denemarken) heeft 
UNICEF een groot magazijn, waar al 
het noodhulpmateriaal klaar ligt om te 
vertrekken. Vliegtuigen kunnen vlakbij 
landen om al het materiaal op te pikken 
en binnen 48u tijd overal ter wereld 
ter plaatse te zijn. Er zijn verschillende 
hangars met geneesmiddelen, tenten, 
dekens, voeding, kookgerief, waterzui-
veringstabletten, kleding, schoolkoffers, 
spelkoffers, enz.

Terug naar school na de Tsunami!
In Banda Atjeh (op het Indonesische ei-
land Sumatra) krijgen de leerlingen een 
nieuwe school. Tijdens de zeebeving 
werd de vorige school enorm bescha-
digd en het is er niet veilig genoeg 
meer. Samen met de burgemeester, de 
lokale bevolking en de schooldirectie 
werd beslist om hun oude school af 
te breken. In afwachting gingen de 
150 leerlingen naar de les in groene 
UNICEF-schooltenten, een eindje ver-
derop. 

Sekola Dasar 96 (= lagere school) is één 
van de 300 scholen in de regio Atjeh 
die UNICEF wil heropbouwen. Niet 
zomaar opbouwen, want UNICEF wil er 
betere scholen van maken dan tevoren: 
met goede toiletten, aanpassingen 
voor kinderen met een handicap, een 
bibliotheek, een sportveld. Eind 2005 
ging de eerste school open.

Voor noodoperaties worden actieplan-
nen gemaakt, zoals bij gewapende 
conflicten en bij natuurrampen, zoals 
bij aardbevingen, overstromingen, 
hongersnood,… UNICEF doet dit niet 
alleen, maar werkt daarvoor samen 
met de Verenigde Naties, met andere 
organisaties en met de regering. Die 
plannen worden in elk land voorbereid 
en liggen klaar voor in geval van nood.

In zo’n crisissituaties worden de kinde-
ren en de armste gezinnen het vaakst 
getroffen. Ze geraken moeilijk aan 
voedsel, kunnen niet naar een zieken-
huis stappen, hebben geen onderdak 
meer, ze moeten vluchten, ze lopen het 
gevaar ziek te worden, kinderen verlie-
zen hun familie… Daarom wil UNICEF 
snel ter plaatse zijn om deze kinderen 
te helpen en te beschermen. Dat kan 
omdat UNICEF kantoren heeft in 158 
landen.
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”Gelukkig Nieuwjaaaaaaar 
aan alle kinderen van de 
héééééle wereld!!”
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UNICEF en noodhulp
Een UNICEF-medewerkster praat met 

de kinderen van de Sekola Dasar 96 

(de lagere school) in Banda Atjeh.

Wat denken de kinderen  
van Banda Atjeh ervan?
“Ik voel me tegelijk droevig en gelukkig. Ik ben 
droevig omdat ik veel mooie herinneringen heb 
aan onze oude school, maar ook blij omdat we naar 
een betere en mooiere school kunnen gaan”, zegt 
Novia, 12 jaar.

“Het is heel warm binnen in de tent en er zijn geen 
kasten of andere meubelen om alles in op te  
bergen”, vertelt Rina, 10 jaar.

AARDBEvINg IN pAKISTAN, INDIA EN AFghANISTAN
Op 8 oktober 2005 werd de regio getroffen door een zware aardbe-
ving. Dit gebeurde om 8u50 ’s morgens, net op het moment dat de 
kinderen in Pakistan, India en Afghanistan begonnen met hun lessen 
op school. De aardbeving zorgde voor veel schade en kostte vele 
levens in het noordwesten van Pakistan, maar ook in andere, vaak 
moeilijk bereikbare regio’s in de bergen. Volledige dorpen werden 
afgesneden van de rest van het land. Regeringsgebouwen en zie-
kenhuizen werden verwoest, honderden leerlingen en leerkrachten 
werden bedolven toen hun scholen instortten.

UNICEF kwam onmiddellijk na de ramp ter hulp. Samen met de rege-
ring van Pakistan en andere organisaties proberen ze hulp te bieden 
aan de slachtoffers door noodhulpgoederen ter plaatse te brengen. 
UNICEF is al sinds 1947 actief in Pakistan en heeft een grote ploeg 
en veel materiaal ter plaatse. UNICEF heeft een kantoor in Peshawar 
dat midden in de meest getroffen zone in het noord-westen van het 
land ligt.

Bij noodhulp werkt UNICEF  
op 4 grote domeinen:

gezondheid en voeding
UNICEF verdeelt materiaal zoals 
dekens, kleding, tenten, proteïnekoe-
ken, geneesmiddelen en zorgt voor 
vaccinatie van de kinderen.

Water en sanitaire voorzieningen
UNICEF verdeelt waterzuiverings-
tabletten, zeep, emmers, jerrycans 
en watertanks en installeert tijdelijke 
latrines (eenvoudige toiletten) en 
waterpompen.

Onderwijs
UNICEF zorgt voor noodonderwijs, 
verdeelt schoolkoffers  
(“school-in-a-box”) en plaatst tenten 
voor tijdelijke scholen.

Bescherming van kinderen
UNICEF zet hulp op voor kinderen 
met trauma’s, tracht families op te 
sporen van kinderen die alleen zijn, 
verdeelt recreatie-kits met speel-
goed en sportmateriaal, zorgt voor 
“kindvriendlijke” ruimtes waar de 
kinderen in alle veiligheid kunnen 
spelen en waar naar hen geluisterd 
wordt en met hen gepraat wordt om 
te verwerken wat ze meemaakten.
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Letter-fun!

Op zoek naar een nieuwjaarscadeau voor jouw vriendjes?  
	 Een abonnement op unicefKIDS

Stuur het naar: UNICEF België, voor Oona, Lenniksebaan 451, bus 4, 1070 Anderlecht

Vraagjes:

1. Wat betekent dit woord voor jou?       
 ……………………………………………………………………………………

2. Is het moeilijk om dit te respecteren voor kinderen in oorlog? 
 Geef enkele voorbeelden!

 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… A
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1. EGEL  −     =     (om in je haar te smeren)

2. GELUK  −    =     (fijn of plezant)

3. CENTER  −    =     (toets op een PC-klavier)

4. BOEK  −    =     (grazend dier in wei)

5. TOREN  −    =     (schoorsteenzwart)

6. MANIER  −    =     (vensters)

7. ORGEL  −    =     (speelgoedblokken)

8. NAMENS −    =     (provincie in België)

9. GENADE −    =     (meer dan 1 dag)

10. HEMEL  −    =     (gemalen graan)

11.  MAP −    =     (vader)

E

“Heel veel gel nodig 
gehad voor dit kapsel!”

Haal uit elk woord 1 letter weg, meng de letters en vorm met de overgebleven letters een 
nieuw woord. Met de letters die je hebt weggehaald, kan je het sleutelwoord vinden dat 
centraal staat in onze campagne “Laat kinderen in vrede leven”.

Sleutelwoord:

Knip dit strookje uit en geef het aan jouw vriendje, voor een gratis unicefKIDS in de brievenbus! 
Inschrijven via www.unicefkids.be kan natuurlijk ook.

Voornaam :    Naam :

e-mail :

geboortedatum :

straat :      huisnr. :

postcode :

gemeente :
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