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INLEIDING

Wat ook zijn of haar land, oorsprong, godsdienst of geslacht mag zijn, 
elk kind heeft het recht om naar school te gaan, om gezond te zijn, 
om beschermd te worden… 

Deze rechten staan allemaal in het Kinderrechtenverdrag dat in bijna 
alle landen van de wereld verplicht is. De werkelijkheid is echter niet zo 
mooi, want overal ter wereld worden rechten van kinderen geschonden. 

Met dit boekje wil UNICEF België je kennis laten maken met je rechten, 
zodat je ze later kunt verdedigen in naam van alle kinderen ter wereld. 
Het boekje begint met een stripverhaal over enkele heel bijzondere 
kinderen in een heel speciale wereld. Het verhaal van deze kinderen zal 
je ontroeren en misschien ook een beetje boos maken.  

Verder in het boekje zal je de kinderrechten uit het stripverhaal beter 
leren kennen aan de hand van enkele waargebeurde verhalen. 
Door je te vertellen wat ze meemaken, hopen deze kinderen uit de 
verschillende hoeken van de wereld dat ze jou op een dag 
samen met UNICEF het volgende horen roepen:

“ALLE kinderen hebben rechten!”

Als je nog meer wil weten over kinderrechten, 
surf dan zeker naar de website unicefkids.be!
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EN DE KINDERRECHTEN
DE ZEEMEERMIN

VALENTIJN,



Valentijn verloor zijn ouders toen hij nog een baby was.
Hij woont in het weeshuis van het dorp, waar het leven 
niet altijd rooskleurig is ... 

Eigenlijk kleurt het eerder bruin : zoals het eten ! En geel, zoals het vieze water waar je buikpijn van krijgt !
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En bruin, zoals de vlooien die overal kriebelen en jeuken ! 

Valentijns ergste nachtmerrie is zwart-wit gekleurd, zoals 
de boze dochters van de directeur van het weeshuis.   
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MAAR ELK KIND HEEFT 

TOCH RECHT OP EEN 

GEZOND LEVEN...
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DE DIRECTEUR RESPECTEERT 

NIET DAT ELK KIND RECHT 

HEEFT OP BESCHERMING 

TEGEN MISHANDELING, 

GEWELD EN UITBUITING...



Op een dag stuurt de directeur Valentijn naar het dorp om 
grijze garnalen te kopen.

Er komt een vreemd geluid uit de achterkamer van de 
viswinkel. 

Een poes ? Hum, hum… Valentijn is ervan overtuigd dat de 
visvrouw iets te verbergen heeft !  
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Zodra de vrouw weg is, glipt Valentijn binnen tot bij het 
vreemde meisje.  

Hij hoopt dat ze vrienden zullen worden.  

Hij kan zijn ogen niet geloven : de visvrouw staat te praten 
met… een kleine zeemeermin ! Hij sluipt stiekem naar de achterkant van het gebouw en 

klautert tot bij het raam. 
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De zeemeermin raakte verstrikt in de netten van een 
vissersboot...  

De visvrouw zette haar aan het werk : ze moet nu vis 
schoonmaken voor de winkel. 

De kleine zeemeermin wil het liefst van al vluchten, maar 
hoe kan je lopen als je een vissenstaart hebt ?  
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DE VISVROUW ZOU 

MOETEN WETEN DAT ELK 

KIND HET RECHT HEEFT 

OP BESCHERMING TEGEN 

KINDERARBEID !



De kleine zeemeermin is heel schattig en Valentijn heeft 
er altijd van gedroomd de zee te zien.

Hij stelt voor om haar terug naar huis te helpen.

BRAVO VALENTIJN: OOK 

KINDEREN DIE “ANDERS” 

ZIJN OF EEN HANDICAP 

HEBBEN, HEBBEN RECHT OP 

BIJZONDERE BESCHERMING!
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Onderweg belanden Valentijn en de kleine zeemeermin in 
een wonderbare tuin.

Kleurrijke snoepjes vervangen er de appels en peren : een 
echt feest !

Maar het festijn van onze vrienden is van korte duur… 
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Rood alarm ! De eigenaar van de tuin is een menseneter 
die kleine kinderen in de kelder opsluit … 

… om er worst van te maken!  En vis in blik… 

EEN RODE KAART VOOR DE 

MENSENETER! 

ALLE KINDEREN HEBBEN 

RECHT OP VRIJHEID!  
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Onze vrienden protesteren luid, maar wie kan ze horen ? Aha, maar natuurlijk : de roze fee ! Ze is de meter van 
Valentijn ! 

Drie keer zwaaien met haar toverstaf ... en de kust is al in 
zicht ! 
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Maar de roze fee is een beetje verstrooid : ze heeft de 
kinderen onder water getoverd ! 

De roze fee is ook een nul in aardrijkskunde : de turkooize 
zee lijkt helemaal niet op het land van de zeemeermin !

De fee loopt echt met haar hoofd in de wolken : ze laat 
de kinderen achter voor een bezoekje aan de kapper !  
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In afwachting van de terugkeer van de fee genieten de 
kinderen van het strand. Op het menu ? Baden in de zon, 
baden in het water en…

…baden in dromenland ! Maar hun slaap wordt verstoord 
door een meute poezen die afkomen op de verse geur van 
de zeemeermin. 
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Gelukkig slaan de poezen op de vlucht door de grimassen 
van Valentijn en… 

…de komst van een groep straatkinderen ! 

Ze zijn heel leuk en een van hen, een watersalamander, 
komt uit hetzelfde land als de zeemeermin. 

Ze bouwen een feestje om te vergeten dat ze geen 
slaapplaats hebben… 
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‘s Ochtends worden de kinderen gewekt door de roze fee, 
vastberaden om de kinderen naar school te sturen ! 

Zij kwam op dit idee nadat ze las over het belang van 
onderwijs. 

Er is slechts één probleem : in geen mijlen is er een 
school te bespeuren…  

…NOCHTANS HEEFT ELK KIND 

RECHT OP EEN PLEK OM ZICH 

THUIS TE VOELEN…  
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Maar de roze fee verliest de moed niet en beslist om zelf 
schooljuf te spelen !  

Een vleugje rekenen … Een snuifje spelling … 

… ZEER GOED MEVROUW DE FEE ! 

ELK KIND HEEFT RECHT OP GOED 

ONDERWIJS…
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De roze fee poseert. 

En hop, de 5 kinderen vallen in slaap ! Gelukkig zorgt de 
tekenles opnieuw voor een wakkere ochtend ! 

Waarom tekent de zeemeermin een blauwe zee in plaats van de roze fee ? De fee is heel boos en wil de tekenles 
stopzetten.
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De zeemeermin vertelt aangedaan dat ze haar familie en 
haar land, de blauwe zee enorm mist. 

De roze fee is zeer verwonderd dat zand en zee niet 
alleen vakantie betekenen. Ze zal het verder uitzoeken ... … Na haar afspraak bij de manicure natuurlijk !

IS DE ROZE FEE VERGETEN 

DAT ELK KIND HET RECHT 

HEEFT ZICH VRIJ UIT TE 

DRUKKEN?  
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In afwachting stelt de zeemeermin voor om verstoppertje 
te spelen. 

Ze vertelt dat de kinderen in haar land elke dag een 
nieuw spel verzinnen : verstoppertje, stoppertje ver, 
stopperdestop, ...  Zo bestaan er duizenden ! 

Valentijn is al helemaal weg van dit land. Tijd om een verstopplaats te zoeken ! 
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Een iets discreter plekje misschien ?… Een originele verstopplaats zoals die van de salamander, 
die het spelletje heeft gewonnen ! 

GOED GESPEELD! 

ELK KIND HEEFT IMMERS 

RECHT OM TE SPELEN! 
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Wanneer de roze fee terugkeert, vertelt ze fier dat ze heeft 
vernomen waar de blauwe zee is.   

Ze stelt de kinderen voor hen erheen te brengen op haar 
splinternieuwe roze wolk ! 

Valentijn, de kleine zeemeermin en de salamander willen 
heel graag met haar mee!

Maar Kersje en Besje willen liever blijven… 
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Het tijdstip is aangebroken om afscheid te nemen en de 
reis verder te zetten. 

Vóór ze het land van de zeemeermin bereiken, moet de 
wolk over vreemde gebieden vliegen : het land van de 
verboden spelletjes… 

… het land van de aardvreters … … het land van de zwijgende  monden …
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Bij het ochtendgloren krijgen onze vrienden eindelijk de 
zee in zicht.

Op de kust ontdekken ze een groep piepjonge salamanders 
die tot op de tanden gewapend zijn.  

…en het land dat niet bestaat, waar kinderen worden 
geboren ... zonder naam !   

HELABA VERSTROOIDE 

OUDERS! ALLE KINDEREN 

HEBBEN RECHT OP EEN EIGEN 

NAAM EN NATIONALITEIT!
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Het zijn kindsoldaten, kinderen die verplicht worden om 
mee te doen aan een spel van volwassenen: kinderen die 
verplicht worden om ... oorlogje te spelen.  

Gelukkig zonder pijn voor onze vrienden, die met open 
armen worden ontvangen door… de ouders van de 
zeemeermin !  

Getroffen door een speer, verliest de roze wolk hoogte en 
eindigt haar val in een vluchtelingenkamp. 

…ELK KIND HEEFT NOCHTANS 

RECHT OP BESCHERMING 

TEGEN OORLOG… 
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Wat een toeval en wat een vreugde bij dit weerzien ! Wat een verrassing ook ! Waarom zijn zij het onderzeese 
rijk ontvlucht om in dit eng en duister kamp te wonen ? 

Het is allemaal begonnen met de inrichting van het paleis : de Koningin wilde alles in het groen laten schilderen, maar de 
Koning koos voor blauw. Sindsdien heerst er oorlog en worden in heel het land huizen gebombardeerd.      
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De Hoge Raad der Feeën trachtte hen nog te verzoenen, 
maar ze weigerden elk gesprek. 

En zodoende blijft de oorlog duren…  

En in de kampen lijden de kinderen honger, kou en angst ... 
terwijl er besmettelijke ziektes uitbreken !  

… OOK VLUCHTELINGENKINDEREN 

HEBBEN RECHT OP BIJZONDERE 

BESCHERMING …
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De roze fee schaamt zich een beetje over haar 
schoonheidsafspraakjes bij de kapper en de manicure. 

Ze wil het goed maken en neemt de kinderen mee naar de 
Hoge Feeënraad.
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De Voorzitster van de Raad, de jonge blauwe fee, geeft 
onmiddellijk het woord aan de kinderen.   

Zij verklaren dat de oorlog meteen moet stoppen. Eigenlijk begrijpen zij niet waarom de Koning en de Koningin kleuren 
belangrijker vinden dan mensen. Kan het paleis niet tegelijk groen én blauw worden geschilderd ?    
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De Koning en de Koningin beseffen dat ze zelfzuchtig zijn 
geweest. 

Het zal helemaal turkoois worden ! Ze verzoenen zich terstond : het paleis zal groen noch 
blauw worden geschilderd…  

ELK KIND HEEFT RECHT OP 

EEN EIGEN MENING EN DAT 

KAN VEEL VERANDEREN! 
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Tenslotte benoemen ze Valentijn en zijn vrienden officieel tot Raadgevers van het Koninkrijk van de blauwe zee !
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