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• Met de micro in de hand op de Spreekbeurtendag
• Kids wereldwijd nemen zelf initiatief!
• Axelle Red houdt van UNICEF-blauw
• Zing je met ons mee?
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unicefKIDS in actie!
De Spreekbeurtendag...
“Op 23 maart 2007  was het dan zo ver! 
Nationale Spreekbeurtendag van UNICEF! 
En natuurlijk deden we mee !”
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De geboorte van een nieuwe hit…

“We praatten  
over verschillende 
kinderrechten, 
over kinderen met 
een handicap, over 
onderwijs, over 
oorlogskinderen en 
hoe UNICEF helpt in  
de wereld.“

“De spanning steeg toen we Grietje en Kobe 
op bezoek kregen… En die twee luisterden 
met volle aandacht! Het ging er ook vrolijk 

aan toe want Sarah en Laetitia bedachten 
zelfs een liedje en zongen het ook.”

Grietje en Kobe kwamen luisteren 
op de Spreekbeurtendag!

“Van Kobe en Grietje kregen we een 
oorkonde van de Spreekbeurtendag, want 
we zijn Wereldburgers… en of we daar trots 
op zijn! 

Als afscheid mochten we samen met onze 
eregasten zingen. Superleuk! We genoten 
ervan! Bedankt Kobe en Grietje, in naam 
van alle kinderen, die jullie helpen maar 
zeker ook van ons. ’t Was een keitoffe 
Spreekbeurtendag om NOOIT te vergeten!”  

UNICEF-Wereldklas, 4de klas van de Bloeiende Kerselaar in Brussel

Bravo voor de 
sprekers en voor 

de juf!

Axelle Red is niet zomaar een BV, maar 
een echte wereldster! Of een BW, een Be-
kende Wereldburger (goed gevonden 
he!). En voor UNICEF zet ze graag haar 
beste beentje voor. Via haar songteksten 
klaagt ze vaak het onrecht in de wereld aan.  
“Ik denk dat we gelukkig moeten zijn dat we 
in België de kans krijgen om veel van onze 
dromen te realiseren. Toen ik 9 jaar was, had 
ik een droom en dat was zangeres worden. 
Ik heb die droom kunnen realiseren, maar 
ik besef nu dat dat nooit gelukt was indien 
ik bijvoorbeeld in Laos of in een ander arm 
land was geboren.” Daarom zet Axelle Red 
zich in voor UNICEF, om er voor te zorgen 
dat wereldwijd kinderen en jongeren de 
kans krijgen om hun dromen waar te maken.  
“Als iedereen elk jaar drie weken zou vrijhou-
den voor een goed doel, zou de wereld er 
een pak beter uitzien.”

FAMoUS pIEpEl IN ACtIE

Axelle 
Red gaat 

voor UNICEF-
blauw

“We waren in de klas aan het leren en toen 
hadden juf Marijke en meester Peter een idee. 
Ze vroegen ons of we mee wilden doen aan 
de Song-tekstactie van UNICEF. Natuurlijk wilden 
we dat. Toen we een paar keer rijmden hadden 
we al een tekst. Kobe en Grietje van de Ketnet 
Band kwamen ons verrassen en vertelden dat wij 
hadden gewonnen. Heel de klas was blij en wij 
kwamen zelfs op Karrewiet. En er kwam nog een 
verrassing: we mochten naar een echte studio om 
het liedje op te nemen. Op 27 februari zongen 
we ons liedje zelfs voor de eerste minister Guy 
Verhofstadt en gaven we hem de UNICEF-petitie. 
En dat was ons hele UNICEF-avontuur.”

Mohammed, Murat en Fikri van klas pE 12 (St. Jozefschool,  Antwerpen)

Grietje en Kobe 
kennen het al van 
buiten! Kijk snel 

op de laatste 
bladzijde…
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Deelnemen is ook een kinderrecht. Meer info op www.unicefkids.be

Ik heb 
een idee!

Kinderen 
weten 

waarom!

Mag ik mijn gedacht zeggen pleazzze?

Ikkenook!



1 1

Actie voor reactie!
Ze doen het toch maar weer, 
in alle uithoeken van de wereld zelfs! 

Participeren? 
No problem. 

Praat genoeg…

Colombia: Kinderen komen op straat voor de vrede!
In Colombia is het niet altijd rozengeur en manen-
schijn voor kids… Er is nog veel werk aan de winkel  
om te vechten voor vrede. Wist je dat guerilla*- 
gevechten er al jaren aan een stuk duren? Mensen 
moeten hun huizen ontvluchten, worden gemarteld 
of gedood… En kinderen worden vaak ingezet  
in de strijd. En weet je wat de kinderen hebben  
bedacht? Ze hebben zelf 
een vredesactiegroep op-
gericht om op straat hun 
rechten te verdedigen! 
UNICEF ondersteunt hen. 

Meisjes dragen tijdens hun 
vredesactie de Colombiaanse 

vlag met een vredesduif.

*Guerilla : oorlog gevoerd door  
groepen van burgers die tegen de 
heersende macht in hun land zijn.

Geniaal!
Kinderen geven 

het voorbeeld aan 
volwassenen! 

India: Kids spelen toneel met een boodschap: alle meisjes naar school!
In Umuri, een dorpje in Orissa (India), worden de mensen met veel tromgeroffel naar het markt-
plein gelokt. Dit theatergezelschap trekt van dorp tot dorp met een speciale reden. Eén van de 
jonge acteurs vertelt: “In heel veel dorpjes gaan de meisjes niet naar school. Met dit toneelstuk 
willen we dat veranderen! Daarom doe ik mee”. Ze 
spelen dat een dochter van huis wegloopt omdat 
ze wil leren lezen en schrijven. Ze gaat bij de dorps-
gek wonen die haar lesgeeft. Na een tijdje vinden 
haar ongeruste mama en papa haar. De papa be-
seft dat hij fout was en dat meisjes niet alleen in 
het huishouden moeten werken. UNICEF steunt het  
theatergezelschap en wil dat meisjes net als jongens 
een plekje krijgen op de schoolbanken. Artikel 12 uit het Kinderrechtenverdrag zegt dat 

alle kinderen recht hebben om hun mening te 
zeggen. De anderen moeten rekening houden 
met jouw mening. Maar jij natuurlijk ook met die 
van anderen. Maar om een eigen mening te 
vormen moeten kinderen goed geïnformeerd 
worden. En een beetje verder in het verdrag 
staat dat kinderen recht hebben om samen te 
komen met hun vrienden, bijvoorbeeld om 
een clubje op te starten. Om dit alles samen 
te vatten heeft men een moeilijk woord uitge-
vonden: Participeren, wat zoveel betekent als 
“deelnemen” aan dingen thuis, op school, in je 
dorp of stad… Hier volgen enkele sterke staal-
tjes van participatie in de wereld…

Cambodja: Kinderen waarschuwen 
kinderen voor landmijnen!*
In een schooltje in Pailin (Cambodja) houdt 
dit meisje een poster vast met verschillende 
tekens. Onderaan staan gebroken takken en 
gekruiste stokjes, waarschuwingen die de men-
sen in de dorpen vaak gebruiken. Cambodja 
heeft al veel conflicten gekend, waardoor er 
vandaag nog steeds heel 
wat landmijnen achterblij-
ven (tussen 4-6 miljoen!). De 
helft van de slachtoffers zijn 
kinderen. UNICEF heeft er 
mee voor gezorgd dat alle 
kinderen op school leren 
over landmijnen.

* Landmijn = een bom die meestal in 
de grond is ingegraven, bij aanraking 
ontploft en voor levenslange vermin-
king zorgt.

Namibië: Kids voor kids: over de gevaren van HIV/aids
Jenny werkte mee aan een speciaal aidsprogramma van UNICEF in Namibië om kinderen 
te informeren over HIV/aids. Het project kreeg de naam “My future is my choice” (“Mijn 
toekomst is mijn keuze”). Jenny trekt van school naar school om aan leeftijdsgenootjes uit-

leg te geven over de gevaren van aids, maar vooral 
over hoe ze zich kunnen beschermen tegen de ziekte. 
Omdat kinderen vaak de eerste slachtoffers zijn, wil 
UNICEF zoveel mogelijk samenwerken mét de kinderen 
om andere kinderen en volwassenen te bereiken; via 
scholen, via populaire radio- en televisieprogramma’s, 
via reclameborden…©
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Te gek, dit nieuwe liedje! Zoek de ontbrekende woorden en de 
muziek op www.unicefkids.be en zing met ons mee… uit volle borst!
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Stuur naar: UNICEF België, voor oona, lenniksebaan 451 bus 4, 1070 Anderlecht

pak het eens origineel aan.
Zeg het met een bloemetje… euh met een unicefKIDS! Verras je leeftijdsgenootjes met dit boekske als 
lentecadeau! Gratis en voor niets! Vul snel deze bestelbon in of surf naar www.unicefkids.be

Mijn titel: …………………………………………………

Droom ik nu!? 
Nog geen titel 
voor dit lied? 
Laat u gaan!

Karel kijkt een klein beetje scheel.  
Daarom wordt hij …………………  
en huilt hij heel veel. 
Hij kruipt weg in een hoekje, helemaal alleen. 
Ik zeg ………….! 
…………… zet haar fiets aan de kant. 
Ze loopt naar hem toe 
en geeft hem een …………………. 
Wil je mee op reis gaan, naar de wolken toe? 
Je telt ………….! 
Er is geen kind dat niet telt, 
dat er niet bij mag ……………. 
Heel de wereld 
is welkom 
op onze kei coole vredes…………...

REFREIN 
Spring maar mee op onze trein, het is echt 
een ……………………. 
We glijden over zee en dansen twee aan 
twee 
Kinderen van het …………………. 
Wereldvrienden! 

Voornaam :  naam : 

e-mail : 

geboortedatum : 

straat :  huisnummer : 

postcode : 

gemeente : 

omcirkel : Ik ben een jongen / meisje
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