in samenwerking met
De oceaan

EXTRA LESKAART
~ Kinderen in oorlogsgebied ~
Puzzelen maar!
Heb jij de krant van Save the Children goed
gelezen? Maak de puzzel en check je kennis!
HORIZONTAAL
4.
Hulporganisaties zorgen ervoor dat kinderen in
oorlogsgebieden zo snel mogelijk weer naar …
kunnen, zodat ze weer een toekomst hebben.
5.
In mobiele … kunnen kinderen in noodsituaties naar
een dokter.
6.
Wat is de voornaam van de oprichtster van Save the
Children?
7.
Child friendly spaces zijn een soort … , maar dan
simpel. Met de hulpverleners kunnen kinderen op
deze plek spelletjes doen, zingen of juist even huilen
en stil zitten.
9.
Met hulp van een oudere broer is Farzad samen met
zijn familie naar … gevlucht.
10. Noodhulp voor mensen die slachtoffer zijn van
(natuur)rampen en gewapende conflicten noem je …
hulp.
VERTICAAL
1.
Zo’n 420 miljoen kinderen groeien nu op in …
2.
Uit welk land is Hassouni (9) gevlucht?
3.
Save the Children is een … die kinderen over de hele
wereld helpt met wat ze het meest nodig hebben.
8.
In Mali, …, Centraal-Afrikaanse republiek,
Zuid-Soedan, Jemen, Democratische Republiek
Congo, Somalie, Irak, Syrie en Afghanistan hebben de
kinderen nu het meest last van geweld.

Opdracht 4
Brief schrijven
Lees de verhalen van Marium (11), Razan (8), Hassouni
(9), Mai (11) en Farzad (12) op pagina 4/5 van de krant.
Wat zou jij tegen de kinderen willen zeggen?
Schrijf een korte brief naar één van de kinderen.

WINNEN!

WIN

Stel. Jij bent de baas van de wereld. Hoe zou jij
de oorlog tegen kinderen in de wereld
stoppen? Schrijf, teken of vlog jouw antwoord
voor 23 juni naar acties@savethechildren.nl
De winnaar mag zijn of haar idee
hoogstpersoonlijk komen vertellen aan de
directeur van Save the Children, op het
hoofdkantoor in Den Haag. Veel succes!

