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• Kinderen met een handicap in actie!
• UNICEF-Spreekbeurtendag op 23 maart 2007
• FC Barcelona draagt het UNICEF-logo
• Ontdek jouw rechten (en de nieuwe affiche)
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Hoi Kids!
“Mijn school ligt in Malonne (in het Zuiden van België) 

en heet EPS. Dat staat voor “Ecole Primaire Spécialisée” 
of Gespecialiseerde Lagere School. De “S” van Speciaal 
staat ook voor Solidariteit! Wij zijn solidair met Mevrouw 

Paulette, de oudere dame die naast de school woont, 
maar ook solidair met een multiculturele klas in Brussel, 

met een school in Thailand (getroffen door de Tsunami), 
met een dorpje in Burkina Faso, met een weeshuis in 

Rwanda. De leerlingen van mijn school en ik kijken met 
open blik naar alles wat iedereen meemaakt in de 

wereld: ziekte, rouw, pijn, vreugde, geboorte…

De kinderrechten, dat vinden wij belangrijk! We hebben gemerkt dat 
die rechten pas gerespecteerd worden als je ook rekening houdt met 

de rechten van de anderen en dus ook met je plichten. Maar we leerden 
ook andere dingen om echte Wereldburgers te worden. We geven 

elkaar de hand, om te krijgen, maar vooral om te geven! “

Elyse, 12 jaar

Elke 14 seconden, wordt een persoon tussen 14 en 24 jaar besmet 
met het virus dat aids veroorzaakt, of 6.000 jongeren per dag. Met 
de wereldwijde campagne “Unite for children, Unite against aids” 
(Samen voor kinderen, samen tegen aids) wil UNICEF ervoor zorgen 
dat er meer aandacht is voor kinderen met HIV en aids.

WIST 
JE DAT?

Bienvenue 
aux enfants 

de Malonne !!

Zelfportretten van de klas van Elise in Malonne
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unicefKIDS in actie!

Vanaf nu kan je de voetballers van FC Barcelona 
(in Spanje) bewonderen in een nieuw truitje met 
UNICEF erop! Zij doen dit onder het motto “Meer 
dan een club”. Daarmee willen zij de komende 
5 jaar kinderen in ontwikkelingslanden helpen door 
elk jaar 1,5 miljoen Euro te schenken aan UNICEF. 
Die sponsoring gaat het eerste jaar naar HIV/aids-
projecten in Swaziland (Z-Afrika). Het voetbalshirtje 
zal voetbalfans over de hele wereld eraan herinneren 
dat kinderen op de eerste plaats komen! 

Heb jij ook iets “formi-

dastisch” ineengestoken 

voor kinderen en hun 

rechten? Laat het weten 

aan Oona en misschien 

verschijn jij ook wel in 

dit boekske! Stuur een 

briefje, mailtje, foto’s… 

naar oona@unicef.be 

of naar UNICEF, voor 

Oona, Lenniksebaan 451,

 bus 4, 1070 Anderlecht.

FAMOUS PIEPEL IN ACTIE

“Hallo unicefKIDS lezers !

Rond 20 november (want 
dan is het “Kinderrechten-
dag”) trokken we naar de 
radiostudio van FM Brussel 
op het Flageyplein in Brussel. 
We mochten als eregasten 
meepraten in het programma 
‘Klets’ . We spraken er over 
UNICEF en de kinderrechten 
en we telefoneerden ook met 
Grietje van Ketnet en met de 
kinderrechtencommissaris. 
Het was echt een hele leuke 
voormiddag! 

Karrewiet is naar onze klas 
gekomen! We hebben een 
wenskaart geschreven naar 
de eerste minister om hem 
eraan te herinneren dat er 

Joan Laporta, president van 
FC Barcelona overhandigt een 
shirt met het UNICEF-logo aan 
Ann Venemann, algemeen 
directrice van UNICEF.

nog vele mensen in armoede 
leven. Er was een cameraman 
en een geluidsman van de 
VRT. En als je ons live op tv 
wil zien, surf dan naar : 
www.youtube.com en schrijf 
daar dan ‘champagnat zesde 
klas’ . 

En dan was er nog onze 
speelgoedbeurs! We brach-
ten ons speelgoed waarmee 
we niet meer speelden mee 
naar school om dat dan te 
verkopen. We verdienden 
met de 5de en 6de klas een 
mooie som geld, die we aan 
UNICEF schonken omdat we 
nu wereldburgers zijn uit een 
wereldklas!”

Geschreven door Atakan, 
Fatih, Oussama, Kevin, 
Hazal, Melike, Arzu, Demet, 
Oumaima en Mukaddes uit 
de 6de klas van Champagnat 
in Schaarbeek.

Hup hup! 
Meer dan 
een club!
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ffLaetitia is een actieve en vrolijke 
meid van 16 jaar. Ze zit in een rolstoel. 
Ze gaat naar een speciale school. 
Maar bij de scouts zit ze bij de 
“gewone” jongeren. Net als alle 
jongeren van haar leeftijd gaat ze graag 
uit en ziet ze vaak haar vrienden. 
Ze ergert zich soms blauw aan de 
problemen die ze kan tegenkomen of 
hoe mensen haar vaak als “anders” 
bekijken. “We zijn niet breekbaar en 
bestaan niet uit suiker!”, zegt ze wel 
eens. Laetitia houdt wel van kicks en bij 
de scouts is ze al even actief, ze kruipt 
mee door het slijk, doet de 20km van 
Brussel, … Maar ze blijft optimist: 
“Eigenlijk hebben we het hier zo slecht 
niet in vergelijking met andere landen!” 

Hierbij enkele citaten van Laetitia. 
En wat denk jij ervan? 
- “Wij gaan af en toe naar de

Delhaize om inkopen te doen. En als 
we iets nemen in de winkel, kunnen we 
dat zelf dragen. Het is normaal dat we 
bepaalde dingen ook alleen kunnen, 
zonder hulp.” 

- “Wij kunnen zelfs skiën met aangepast 
materiaal! Wij kunnen skiliften nemen, 
over heuveltjes skiën en snel gaan. 
Daar houden we van! »

- “Wij zijn niet ongelukkig en je moet 
geen medelijden hebben met ons.”

- “Wij hebben dezelfde gevoelens als 
jullie.”

Laetitia uit België laat 
zich horen...

Wat maakt Laetitia zoal mee ? 
En hoe zou jij je voelen in de plaats 
van Laetitia? 
 “Toen ik boodschappen ging 
doen, vroeg ik 6 fl essen cola 
aan de winkeljuffrouw. Het heeft 
welgeteld een kwartier geduurd 
voor ik ze kreeg. Ze vond het niet 
normaal dat ik de boodschappen 
helemaal alleen deed. Ze vond 
dat ik hulp nodig had en dat ik 
kindergeld kon gebruiken. Ik heb 
geantwoord dat ik 15 jaar ben 
(vorig jaar), bij mijn ouders woon 
en de boodschappen doe om 
hen te helpen en dat ik dat per-
fect normaal vind. Ik was kwaad. 
Ik vond het erg om zo te moeten 
aandringen om cola te kopen…”
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Creatief talent, verzamel u!
In België werkt UNICEF met kwetsbare kinderen 
en hun rechten, zodat hun situatie kan verbeteren. 
Zoals kinderen met een handicap. Wil jij graag je 
zegje hierover kwijt? Dat kan! Stuur ons jouw te-
keningen, foto’s, gedichten waarin je vertelt wat je 
denkt, voelt of hoopt. Mail naar oona@unicef.be of 
stuur het op: UNICEF, voor Oona, Lenniksebaan 451, 
bus 4, 1070 Anderlecht. 

Wil je meer weten hierover? Surf dan naar 
www.whatdoyouthink.be

“Hallo unicefKIDS lezers! Ik ben Roukaya 
Aboubacar en ongeveer even oud als 
jullie (12 jaar). Ik woon in Niamey (dat is de 
hoofdstad van Niger) met mijn mama en 
mijn drie broers. Ik ben de enige gehan-
dicapte in mijn familie. Toen ik nog klein 
was, werd ik ziek en sindsdien kan ik niet 
meer lopen. Ik was heel verdrietig omdat 
ik niet meer met mijn vriendjes kon spelen 
of naar school gaan. Ik liep op mijn handen 
en knieën. Ik dacht dat ik de enige was in 
heel de wereld die zo liep. In 2002 brach-
ten ze me naar het centrum dat gesteund 
wordt door UNICEF, daar zag ik dat er veel 
kinderen waren zoals ik. Ik zag kinderen die 
geopereerd waren en opnieuw konden 
lopen. Dat wilde ik ook! Na mijn operatie 
kreeg ik een speciaal toestel en krukken. 

Toen deed ik 
maandenlang 
oefeningen 
en nu kan ik 
weer lopen. 
En ik kan met 
mijn vrienden 
spelen!

Ik leer in het 
centrum ook lezen, schrijven, kleren maken 
en een computer gebruiken. Als ik groot 
ben, wil ik naaister worden om voor mezelf 
te kunnen zorgen en een eigen gezin te 
hebben. Ik zou heel graag met een auto 
rijden. Ik dacht dat die droom altijd een 
droom zou blijven maar nu weet ik dat dit 
werkelijkheid kan worden.” 

Roukaya uit 
Niger vertelt...
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Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht
om beschermd te 

worden tegen geweld,
misbruik en uitbuiting. Gehandicapten

hebben recht op 
speciale verzorging en

bescherming.

Je hebt recht op 
een eigen mening.

Je hebt recht op
gezonde voeding en een

goede gezondheid.

Je hebt recht op vrijheid.

Je hebt het recht 
om beschermd te worden

tegen kinderarbeid.

Je hebt recht op 
onderwijs.

Je hebt het recht 
om te spelen.

Je hebt recht op een plek
om je thuis te voelen.

Je hebt het recht om
beschermd te worden

tegen oorlog.

Vluchtelingenkinderenhebben recht op speciale
bescherming.

Je hebt recht op 
een eigen naam 
en nationaliteit.

UNICEF België • Lenniksebaan 451 bus 4 • 1070 Brusseltel 02 230 59 70 • fax 02 230 34 62Ontdek alle kinderrechten op www.unicefkids.be!

g 2

Op zoek naar de oplossing? 

Pak je surfbord met bestemming 

www.unicefkids.be. Is zo’n affi che

 iets voor jou? Je kan ze gratis 

bestellen door te mailen of te 

schrijven naar Oona: oona@unicef.be 

of voor Oona, Lenniksebaan 451, 

bus 4, 1070 Anderlecht.

Oona heeft 4 kinderrechten gekozen uit de affi che 

met 12 kinderrechten.  Kan jij de tekstballon van Oona 

aanvullen bij de passende tekening?

Ik heb recht op
............

Ik heb recht op 
............

Gehandicapten 
hebben recht op 
............

Les handicapés ont 

droit à des soins et à une 

protection spéciale.

Tu as le droit d'avoir 
une vie saine et 

une bonne santé.
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Verras je leeftijdsgenootjes met dit boekske als cadeau! Gratis en voor niets! 
Vul snel deze bestelbon in of surf naar www.unicefkids.be  

Voornaam :    naam :

e-mail :

geboortedatum :

straat :      huisnummer :

postcode :

gemeente :

omcirkel : Ik ben een jongen / meisje

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

Zelfs in dit nieuwe unicefKIDS-jaar hebben ook jouw vriendjes recht op een unicefKIDS! 

Ik heb recht op
 ............

Tu as le droit d'avoir

une opinion.

Tu as le droit d’être 
protégé contre le travail

des enfants.

Een affi che met 
mij erop? Cool!
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