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• Dossier Millenniumdoelstellingen
• Wat valt er deze zomer te beleven met UNICEF?
• Doe mee aan de wedstrijd en win een wereldreceptenboek!
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Hoi UNiCEFKiDS!
Drie woorden te leren in het Engels. Een goal op een voetbalplein kennen jullie 
allemaal!? Een doel, juist! Tegen 2015 wil de wereld scoren voor een betere 
ontwikkeling. Wie heeft dat beslist en wanneer? Wel toen het nieuwe millennium 
van start ging, in 2000 dus, werd er veel feest gevierd. Maar er werd toen ook veel 
nagedacht over onze planeet en haar bewoners… Zeker als je bedenkt dat er ooit 
op een dag een 3000ste of 4000ste verjaardag kan gevierd worden. 

Daarom organiseerde de Verenigde Naties (VN) een wereldtop met 189 lidstaten  
(nu 191) om na te denken over de ontwikkeling van onze planeet. Want er is nog veel 
werk om van onze wereld een betere plek te maken en om armoede te bestrijden! 
In de Millenniumverklaring ondertekenden al die landen 8 Goals, of 8 doelen, die we 
samen willen bereiken, tegen 2015! Ontdek ze in dit nummer en schreeuw het mee 
van de daken! 

Oona

Millennium 
Development Goals:     !

Nog nooit iemand  
gezien die een goal 

maakt door zachtjes te 
blazen tegen de bal, dus 

ACTIEEEEEEEEEE!
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Ook 11.11.11. werkt met verschillende organisaties heel actief rond 
de millenniumdoelstellingen via de campagne “2015 - De tijd loopt”. 
Neem voor meer info eens een kijkje op www.detijdloopt.be!



op weg naar een millenniumschool
“De Bosrank” in Zingem draagt de titel “Millenniumschool” 
en werkt supercreatief rond de millenniumdoelstellingen. 
De UNICEF-Wereldklassen zitten er niet stil! Zo 
organiseerden ze verschillende themadagen en 
projectweken: een tentoonstelling over gelijkheid 
tussen jongens en meisjes, een gezond en eerlijk 
ontbijt op school, een kinderrechtenproject als UNICEF 
Wereldklas, een Afrika-week… Volgend schooljaar staan 
“microkredieten en eerlijke handel” op het programma. 
Lees in het dossier meer over microkredieten! 

Bekijk ook eens de website van de school op  
www.gbz-de-bosrank.be 

Wat valt Er DEzE zoMEr  
tE bElEvEN MEt UNICEF?
KINDErrEChtENDorp  
op zoMErFEstIvals!
In ons dorp ben jij de hoofdrolspeler. Tal 
van organisaties die opkomen voor jouw 
rechten - als min-18-jarige - ontvangen je met 
open armen. Bij unicefKIDS kan je naar harte-
lust eendjes vissen. Niet zomaar eendjes, 
wel kinderrechteneendjes! Bij elk opgevist 
eendje schotelt quizmaster Oona jou een 
quizvraag van de wasdraad voor. Hoe ver 
reikt jouw kinderrechtenkennis? Bij een juist 
antwoord win je een Oona-surprise. Bezoek 
ook de andere tentjes, waar je stempels ver-
zamelt door een spel mee te spelen. Met je 
afgestempelde spelbord krijg je een gratis 
kinderrechtenrugzakje. 

Meer info op www.kinderrechtendorp.be

Waar & WaNNEEr?
• Suske en Wiske-dag in Bokrijk op 22 juli 
• Flikkendag in Gent op 30 september

UNICEF IN ath… rEUzE!
Op zondag 26 augustus kan je de Reuzen 
van Ath (tussen Kortrijk en Brussel) 
bewonderen, die er in een stoet door 
de straten trekken. Niet te missen! Zo 
wandelt er de reus Goliath rond, die vecht 
met David. Of een reuzenarend met 2 
hoofden, het Ros Beiaard (dat meer dan 
600 kg weegt!) en… een nieuweling: 
“Mamadou”, een reuzenmama met een 
kindje, die samen UNICEF symboliseren. De 
jongeren van Ath hebben die reuzenpop 
zelf gemaakt. Schitterend om via folklore 
de ideeën van UNICEF mee uit te dragen… 
Samen een reuzenstap vooruit! 

De leerlingen werken ijverig aan de 
voorbereiding van hun tentoonstelling



Dossier millenniumdoelstellingen
Extreme honger en armoede uitbannen

Armoede en honger bestrijden 
betekent zorgen voor voldoende 
voedzaam eten, zuiver drinkwater, 
een huis, gezondheidszorg en 
onderwijs. Meer dan een miljard 
mensen leeft in extreme armoede. 
Zij moeten elke dag rondkomen 
met minder dan 1 euro! Meer dan 
de helft daarvan zijn kinderen. 

Het doel: de arme bevolking 
die met minder dan 1 euro per 
dag moet leven met de helft 
terugdringen tegen 2015. Er is 
gelukkig al wat vooruitgang 
gemaakt. Het grootste deel van 
Azië is op de goede weg. 

Afrika beneden de Sahara heeft absoluut een duwtje in de rug  

nodig! Als we aan het tempo van vandaag verdergaan, dan zal het 

aantal mensen dat in armoede leeft pas in 2147 gehalveerd zijn!

Wat Er Nog  
MoEt gEbEUrEN:
•  Meer geld besteden 

aan onderwijs en 
gezondheidszorg

•  Landbouwproductie in die 
landen verhogen en een 
lapje grond voor elke boer

•  Meer wegen aanleggen
•  Werk maken van 

mensenrechten en 
kinderrechten …

basisonderwijs  
voor alle jongens en meisjes

Naar school gaan klinkt voor 
jullie de normaalste zaak van de 

wereld. Maar nog steeds gaan 115 
miljoen kinderen niet naar school. 
Het overgrote deel daarvan (3/5) 

zijn meisjes! Hun ouders kunnen 
het schoolgeld of de uniformen 

niet betalen. Of de kinderen 
moeten gaan werken of thuis 

helpen in het huishouden.  
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UNICEF@WorK: meisjesvriendelijke scholen!
In D.R.Congo worden de ouders via radio, affiches en 
muurschilderingen op straat aangemoedigd met slogans als “Toutes 
les filles à l’école!” (“Alle meisjes naar school”). De scholen krijgen 
een waterkraan, toiletten, schoolbanken en lesmateriaal. Aparte 
toiletten voor meisjes helpen ook! UNICEF geeft schoolkoffers met 
lesmateriaal voor 80 kinderen: krijt, potloden, meetlatten, schriftjes,... 
en materiaal voor de leerkracht. De lessen moeten goed gegeven 
worden en de leerstof moet aansluiten bij de interesses van de 
meisjes.

Wat DENK jIj?
Hoe zou jij je voelen mocht je niet naar school 

kunnen, maar je vriendjes in jouw buurt wel?

Zou jij een deeltje van je zakgeld afgeven om 

toch zeker naar school te kunnen gaan?

dossier millenniumdoelstellingen
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EEN sUCCEsvErhaal!
UNICEF organiseert activiteiten voor vrouwen en jongeren zodat 
ze via microkredieten (een lening van een zeer kleine som geld) 
hun eigen zaakje kunnen starten. Daardoor hebben ze een hoger 
inkomen en kunnen ze beter voor zichzelf en hun familie zorgen. Die 
methode om vrouwen uit de armoede te halen is een uitvinding van 
Mohammed Yunus, een economist uit Bangladesh die merkte dat 
vrouwen betrouwbaarder bleken dan mannen om hun lening terug 
te betalen. Hij ontving vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede.

Mannen en vrouwen gelijk behandelen
Mannen en vrouwen moeten 
dezelfde kansen krijgen. 880 mil-
joen mensen wereldwijd kunnen 
niet lezen of schrijven, waarvan 
2/3 vrouwen. In de parlementen 
van alle landen samen zijn slechts 
17% van de zitjes en 6% van de 
ministerposten ingenomen door 
vrouwen. Die ongelijkheid begint 

al heel vroeg bij jonge meisjes in 
hun familie of op school. 

Want een vrouw die naar school 
is geweest, heeft later minder 
kinderen, zal minder snel besmet 
worden met HIV/aids en zal mak-
kelijker uit de armoede geraken. 
Het helpt de hele ontwikkeling 
van een land vooruit. 

Kindersterfte doen dalen
Wat al dan niet gebeurt met kin-
deren in de eerste kinderjaren is 
van cruciaal belang. Als kinderen 
hun leven goed starten, maken 
ze meer kans om gezond op te 
groeien, zich goed te ontwikke-
len, naar school te gaan en een 
productief leven te leiden. Door 
gebrek aan gezonde voeding 
kampen miljoenen kinderen in de 
wereld met leerproblemen en 
mentale achterstand. Dus moet 
er gezorgd worden voor goede 
gezondheidszorg, vaccinatie, 
gezonde voeding, borstvoeding 
aanmoedigen, hygiëne…

ENKElE CIjFErs:
•  Ieder jaar beginnen 132 miljoen 

kinderen aan het leven, maar 
ieder jaar sterven 10,6 miljoen 
kinderen jonger dan 5 jaar –  
zo’n 28.000 per dag! 

•  Diarree is nog altijd de tweede 
doodsoorzaak bij kinderen, 
en doodt jaarlijks 1,9 miljoen 
kinderen, voornamelijk door 
uitdroging.

Wat UNICEF KaN DoEN 
MEt KlEINE bEDragEN:
€ 2 UNICEF levert antipolio-

vaccins voor 8 kinderen.

€ 1 UNICEF zorgt voor  
vitamine A-capsules  
voor 16 kinderen.

€ 0,05 UNICEF kan kinder-
levens redden via de 
behandeling met orale 
rehydratatiezouten 
(ORS). Een zakje ORS 
kost € 0,05.

DoEl:
Kindersterfte bij kinderen onder  de 5 jaar met 2/3 doen dalen!
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De gezondheid  
van moeders  
verbeteren

Zwangere vrouwen zijn kwetsbaar en heb-
ben speciale zorgen nodig. In ontwikkelings-
landen is er vaak een tekort aan materiaal of 
gezondheidsspecialisten. Ieder jaar sterven 
meer dan 500.000 moeders door complicaties 
(ernstige problemen) tijdens de zwanger-
schap of bij de bevalling.

MaMa vaN 15 jaar!
De jeugdkrant “Pikin News” 
(geschreven door en voor kin-
deren in Sierra Leone, met de 
steun van UNICEF) vertelt over 
een jong meisje uit een arme fa-
milie. Op een dag wil een rijke-
re man voor haar zorgen. Haar 
ouders zijn onwetend en gaan 
akkoord omdat ze denken dat 
het goed is voor hun dochter… 
Maar het resultaat? Ze werd 
verplicht om te trouwen op haar 

15 jaar omdat ze zwanger was. 
Ze is gestopt met school…

Denk jij dat een meisje van 12, 
13, 14 of 15 jaar al klaar is om 
een baby te hebben? In Sierra 
Leone zijn er veel zwangere 
meisjes die nog meer kind dan 
volwassen zijn. En dat zorgt 
voor problemen. UNICEF wil dit 
voorkomen. Hoe? Door duide-
lijk te maken hoe belangrijk het 
is om naar school te gaan. En 
ook door de kinderrechten te 

verdedigen via wetten die de 
regering moet maken… zodat 
ze niet volwassen moeten wor-
den voor 18 jaar!

DoEl:
9 op 10 geboortes moeten gebeuren met de hulp van een verpleegster, dokter of vroedvrouw! Vandaag zitten de ontwikkelingslanden aan een cijfer van 5/10! Werk aan de winkel!

Wat zIjN DE ErgstE  
zIEKtEN WErElDWIjD?
•  HIV/aids: 40 miljoen mensen 

zijn besmet met het virus, 
vooral in Afrika beneden de 
Sahara!

•  Malaria: elk jaar krijgen 500 
miljoen mensen malaria en 
meer dan 1 miljoen sterven 
aan de ziekte.

•  Tuberculose: doodt jaarlijks 
bijna 2 miljoen mensen!

Deze 3 ziekten zijn de dodelijk-
ste ter wereld. Vooral in landen 
waar de gezondheidszorg 
ondermaats is (onvoldoende 
ziekenhuizen, dokters, genees-
middelen…).

Een gezondheidswerker in India toont aan de 
dorpelingen hoe ze die muskietennetten kunnen 
gebruiken.

Ik wil een 10/10 voor de 

gezondheid van mama’s 

en baby’s!

dossier millenniumdoelstellingen
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sierra leone, een zwangere vrouw wordt  
verzorgd in een gezondheidscentrum.

De verspreiding van  
ziektes zoals hIv/aids  
en malaria stoppen

MalarIa:
•  Ernstige ziekte die 

door muggen wordt 

doorgegeven.

•  Verschijnselen : koorts, 

hoofdpijn, koude rillingen en 

overgeven.

•  Bescherming door te slapen 

onder een muskietennet dat 

gedrenkt is in insecticide.



actief werken aan  
een duurzaam milieu

Dit wil zeggen: aandacht heb-
ben voor het milieu (de natuur, 
de plaats waar we leven, afval 
dat we produceren…). Onze 
planeet beschermen voor 
onze kinderen en achterklein-
kinderen! Niet al onze natuur-
lijke rijkdommen vernietigen… 
want die hebben we hard no-
dig! Indien we niet denken aan 
de toekomst, zal de planeet 
uitgeput geraken.

Milieu en armoede zijn 2 be-
grippen die veel met elkaar te 
maken hebben. Wanneer de 
lucht en het water vervuild zijn, 
wanneer de bossen verdwij-
nen, wanneer er minder vissen 
rondzwemmen… ondervinden 
de armste mensen daar het 

eerst de gevolgen van. De 
minst ontwikkelde landen zijn 
meer afhankelijk van natuurlijke 
bronnen dan andere landen. 
Of bijvoorbeeld dit: als meis-
jes steeds verder en verder 
op zoek moeten naar water 
of hout, hebben ze geen tijd 
meer om naar school te gaan!

rijke landen en arme landen 
werken samen aan ontwikkeling

WIst jE Dat?
In de rijke landen verbruiken we tussen 20 en 50 liter per persoon per dag. In ontwikkelingslanden verbruikt men 30 tot 50 keer minder water dan bij ons… Reken maar uit! Hoeveel liter verbruikt een kind in een ontwikkelingsland: 1 liter per dag? 10 liter? 20 liter?

Oplossing : De eerste oplossing is de juiste : ongeveer 1 liter per dag !

Alle landen wil-
len een betere 
samenwerking 
tussen arme en 
rijke landen. Dus 
hand in hand  
om een einde  
te maken aan  
armoede!

Wat Er Nog MoEt gEbEUrEN:
•  De schulden van de arme landen verminderen of kwijtschelden  

(= het geld dus niet meer opeisen). Zo kunnen ze dit geld 
gebruiken om gezondheidscentra en scholen te verbeteren…

•  Meer hulp geven aan de armste landen zodat ze hun achterstand 
kunnen inhalen.

•  Zorgen dat er goedkopere geneesmiddelen op de markt komen, 
zodat ze ook in armere landen kunnen gekocht worden …

Geloof jij erin dat arme landen en rijke landen meer en beter  
kunnen samenwerken? Is dat realistisch?

Wat is het belangrijkste dat er volgens jou moet gebeuren?

Waarom?

dossier millenniumdoelstellingen

Waterpomp in een 
gezondheidscentrum 
gondama, sierra leone.

“Duurzame  
ontwikkeling…”
Euhm Pardon. 

Wasda?

Hela, niet in slaap  

vallen! Zeg een keer 

 uw gedacht!
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WEDSTRiJD!

Een onschuldige hand pikt de gelukkige winnaar er uit… meer daarover in unicefKIDs nr. 11!

voornaam:    naam:

e-mail:

geboortedatum:

straat:        huisnr.:

postcode:

gemeente:

omcirkel: ik ben een jongen/meisje

 Ik ontvang het unicefKIDS magazine al op school of thuis. 
 Ik heb nog geen abonnement, maar zou graag het unicefKIDS magazine ontvangen.

Jihaa!  
Een wedstrijd!

De eerste 6 millenniumdoelstellingen hebben rechtstreeks te maken met 
kinderen… Achter elke goal schuilt een kinderrecht! Sherlock Holmes, 
trek op onderzoek uit! Hoe deelnemen aan de wedstrijd?

Bekijk de eerste 6 Goals.

Welk kinderrecht past bij elke Goal?  
Verbindt ze met een lijn.

›
›

Ga eens piepen op www.unicefkids.be om een overzicht van  
de Artikels in het Kinderrechtenverdrag te vinden!

›
›

Zoek het bijpassend Artikel in het Kinder-
rechtenverdrag en verbindt ze met een lijn!

Stuur ons je antwoord op! Vergeet niet je vol-
ledige naam en adres hieronder in te vullen.

2DE pRiJS
Zes glitter- 
pennen in  
een plastic 
doosje.

3DE pRiJS
Een schattige 
sleutelhanger 
in de vorm 
van een kleine 
UNICEF-beer.

1STE pRiJS
Een mooi wereld-
kookboek, vol 
recepten door en 
voor kinderen!

Wat valt er te winnen?

Al jouw persoonsgegevens zijn 
vertrouwelijk en worden niet 
doorgegeven aan iemand anders. 
Wil je jouw persoonsgegevens 
veranderen, geef Oona dan gerust 
een seintje!

goal
KINDErrECht

artIKEl Nr.

6

24

26

24

28

2

rECht op oNDErWIjs

rECht op bEsChErMINg tEgEN arMoEDEDE

rECht op bEsChErMINg tEgEN zIEKtE

rECht op lEvEN

rECht op EEN gEzoND lEvEN voor MoEDErs EN babY’s

rECht op gElIjKhEID

✃

vul het wedstrijdformulier in, 
knip het uit of kopieer het en 
stuur het naar: UNICEF belgië, 
voor oona, lenniksebaan 451, 
bus 4, 1070 anderlecht.


