STOP DE OORLOG TEGEN KINDEREN
Al 100 jaar helpt Save the Children kinderen in nood. Helaas geldt
nog steeds wat oprichtster Eglantyne Jebb een eeuw geleden
al zei: ‘Elke oorlog is een oorlog tegen kinderen’. Zo’n 420 miljoen
groeien er nu op in oorlogsgeweld. Dat is twee keer zoveel als
twintig jaar geleden. Ze leven iedere dag in angst en maken
vreselijke dingen mee. ‘Stop de oorlog tegen kinderen’,
is daarom het thema van dit jubileumjaar. Hoe Save the Children
kinderen redt en verder helpt, lees je in deze speciale krant.

WIST JE DAT?
1 op de 5 kinderen
in de wereld in een
gebied woont waar
een conflict is?

INHOUD

2-3

Zo werkt Save
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Vijf verhalen uit
de hele wereld

VECHTEN VOOR KINDERRECHTEN
Over de hele wereld helpt
Save the Children kinderen met
wat ze het meest nodig hebben.
Daarmee redden ze kinderlevens. Maar met het uitdelen
van schoon water, medicijnen,
eten en spullen als tentzeilen,
dekens en kleren zit hun werk
er nog niet op.
In een noodsituatie heb je de
simpelste dingen niet. Dan ben je

heel blij als iemand zorgt dat je
weer kunt eten, fris kunt ruiken en
je warm genoeg kunt aankleden.
Ook als je ziek of gewond bent,
is een dokter die je beter maakt
geweldig nieuws. Die hulp probeert
Save the Children zoveel mogelijk
te geven.
Toch is er meer nodig, vindt de
hulporganisatie. Als je kinderen de
kans geeft om hun dromen uit te

laten komen, dan help je pas écht.
Daarom vechten ze voor kinderrechten. Zo vindt Save the Children
dat elk kind naar school moet
kunnen gaan. Maar ook veilig
moet kunnen spelen en opgroeien.
Daarbij maakt het niet uit of je in
Nederland bent geboren, of in een
land waar oorlog is. Op deze
manier zorgt de hulporganisatie
dat kinderen overal in de wereld
een betere toekomst krijgen.
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Interview directeur
en doe mee met de
schrijfwedstrijd!
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Wat weet jij van
kinderrechten?
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Save the Children helpt in 120 verschillende
landen. Dit zijn de tien landen waar kinderen
nu het meest last hebben van geweld:
MALI

ZO WERKT
SAVE THE CHILDREN

JEMEN

NIGERIA

CENTRAALAFRIKAANSE
REPUBLIEK

ZUID- SOEDAN
SOMALIË

DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO

CHILDREN
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HOE IS SAVE THE CHILDREN
BEGONNEN?
Het is mei 1919. De Eerste Wereldoorlog is net
afgelopen en mensen proberen hun leven weer
op te pakken. Dat lukt moeizaam. Mensen
zijn verzwakt en er sterven kinderen van de
honger. De Britse Eglantyne Jebb komt in actie.
Ze richt Save the Children op, om kinderen
in nood te helpen. Waar dan ook ter wereld.
Niemand kon op dat moment bedenken dat de
hulporganisatie honderd jaar later nog steeds
zou bestaan. Maar tot de dag van vandaag
leven er kinderen in nood en wordt het
belangrijke werk van Eglantyne voortgezet.
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LAAT KINDEREN KIND ZIJN
Martine Bergwerff werkt al vijf jaar voor
Save the Children. Ze stapt regelmatig in
het vliegtuig om landen te bezoeken waar
kinderen worden geholpen. ‘Dat gaat overal
anders’, vertelt ze.
Martine deelt zelf geen voedsel of schoon
water uit. Dat doen haar collega’s die in het
land wonen en werken. Ze helpt hen om hun
werk zo goed mogelijk te doen. Ook haalt
Martine geld op om alle hulp die Save the
Children geeft te kunnen betalen. En ze

overlegt met mensen in de politiek om te
kijken of conflicten opgelost kunnen worden.
Dat doet ze niet alleen in Nederland, maar
ook in conflictgebieden en bij de Verenigde
Naties.
VOLWASSENEN VERBODEN
Juist voor kinderen die iets ergs hebben
meegemaakt, is het belangrijk dat ze even
kind kunnen zijn. ‘Spelen is niet zo makkelijk
als je gevlucht bent voor oorlog of een
natuurramp’, vertelt Martine. ‘Daarom
maken we child friendly spaces (kindvriendelijke
plekken). Dat zijn een soort speeltuinen,

maar dan simpel. Denk aan een plek met een
hek eromheen en een doek tegen de zon.
Er mogen geen volwassenen komen en drank
en wapens zijn er verboden’. Met de hulpverleners kunnen kinderen op deze plek
spelletjes doen, zingen of juist even huilen en
stil zitten. Martine: ‘Als het echt niet goed
gaat, kunnen we dat daar meteen zien. Dan
zorgen we dat een kind de juiste hulp krijgt’.
LEREN SPELEN
Ook in Nederland helpt Save the Children
gevluchte kinderen. ‘Het is erg lastig als je hier
aankomt vanuit een ver land’, legt Martine uit.
‘Vaak moet je maanden of soms zelfs jaren
wachten voordat je hoort of je in Nederland
mag blijven. Het helpt dan als je een of twee
keer per week kan spelen’. Hulpverleners
leren hoe je met elkaar omgaat. Martine:
‘Spelen doe je met respect. Dat is best moeilijk
als je van alles hebt meegemaakt. En allemaal
uit een ander land komt. Dan kun je heel stil
of juist agressief worden. Wat hulp om samen
te spelen, is dan fijn’.

HOE HELPT SAVE THE CHILDREN
BIJ DEZE VIJF PROBLEMEN? MARTINE LEGT UIT.
1. HONGER
‘In veel landen is er te weinig eten.
Aan kinderen die ondervoed zijn, wordt
bijvoorbeeld Plumpy’Nut uitgedeeld.
Dat is een voedzame pasta van noten.
Ook na de behandeling houden we
kinderen in de gaten. We leggen bijvoorbeeld uit dat gras geen gezond eten is,
maar noten en fruit wel’.
2. SCHOON WATER
‘Water is heel belangrijk in warme landen.
Je hebt het nodig om te drinken, te koken
en jezelf schoon te houden. We zorgen
daarom voor schoon drinkwater en leren
handenwasliedjes. Met schone handen
krijg je minder snel diarree en je geeft het
ook minder snel door als je het al hebt.
Als er weinig voedsel en schoon water is,
stopt diarree niet vanzelf en kun je eraan
overlijden’.
3. ZIEKTES
‘Als ergens een noodsituatie is, bouwen we
kleine mobiele klinieken. Kinderen komen
daar naartoe om een dokter te zien.
We hebben ook teams met artsen die

naar moeilijk bereikbare gebieden gaan’.
4. SCHOOL
‘Soms hebben kinderen bij wel tien
verschillende dingen hulp nodig. Wat is
het meest belangrijk? Voedsel? Medicijnen?
Veiligheid? School? Allemaal natuurlijk.
Maar zeker ook school, want kinderen
die kunnen lezen en schrijven, hebben een
toekomst. Met een opleiding kunnen ze
later voor zichzelf zorgen. Daarom zorgen
we dat kinderen zo snel mogelijk weer
naar school kunnen en delen we boeken
en ander lesmateriaal uit’.
5. NOODSITUATIE
‘In noodsituaties delen we pakketten uit.
Als je ineens je huis hebt moeten achterlaten, hebben we huishoudpakketten.
Daar zitten kookspullen in. Maar ook
dekens en klamboes tegen muggen.
Alles om een tijdelijk huisje op te bouwen.
Verder zijn er pakketten met bijvoorbeeld
zeep om jezelf schoon te houden, kledingpakketten vol warme truien en schoenen
en voedselpakketten met zaden en rijst’.
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Wie:
Hassouni (9)
Wat?
Gewond geraakt door een aanval
Land:
Irak
Wat is daar aan de hand?
Geweld door IS
Hoe geholpen?
Met kleding, aandacht voor
kinderrechten en hulp bij het verwerken
van de aanslag.

KINDEREN AAN HET WOORD
Het is moeilijk voor te stellen hoe het is om op te groeien in een
land waar het niet veilig is. Toch leven veel kinderen op een plek waar
oorlog en geweld is.Vijf van hen vertellen hun verhaal. Zij hebben
nare dingen meegemaakt en krijgen nu hulp van Save the Children.

Wie:
Marium (11)
Wat?
Kreeg een kogel in haar been
Land:
Myanmar
Wat is daar aan de hand?
Geweld van het leger tegen de Rohingya,
een volk zonder eigen land.
Hoe geholpen?
Met medische hulp en aandacht in een
vluchtelingenkamp in Bangladesh.

Wie:
Razan (8)
Wat?
Kreeg een granaatscherf in haar oog
Land:
Jemen
Wat is daar aan de hand?
Al vier jaar oorlog
Hoe geholpen?
Met een operatie, geld voor het vervoer
naar het ziekenhuis en hulp bij het
verwerken van alles wat gebeurd is.
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Marium en haar zusje Fahira wonen in een vluchtelingenkamp in Bangladesh.Voordat ze in het kamp
kwamen, woonden de meisjes in Myanmar. Daar was
veel geweld tegen hun volk. Mariums ouders overleden
allebei, kort na elkaar. Bij een aanval werd Marium
beschoten en kreeg ze een kogel in haar been. Ze werd
heel ziek. Met haar oom vluchtte ze naar Bangladesh,
waar ze geopereerd kon worden zodat ze weer kan
lopen. ‘Nog even en dan zal ik alle spelletjes weer
kunnen spelen die ik nu niet kan doen’, droomt ze.

Razan heeft het heel zwaar gehad. Ze moest met haar
familie vluchten voor geweld in haar land Jemen.
Onderweg ontplofte vlakbij een granaat. Een scherf
kwam in Razans oog terecht. Pas na vijf dagen kon haar
vader geld lenen om naar een goed ziekenhuis te gaan.
Save the Children regelde meteen een spoedoperatie
toen ze aankwam. ‘Ik ben blij dat ik weer met allebei
mijn ogen kan zien’, zegt ze nu na twee operaties.
Ze hoopt dat het geweld snel voorbij is zodat ze weer
naar huis en naar school kan gaan.

Wie:
Mai (11)
Wat?
Was heel bang door alles wat ze
gezien heeft
Land:
Syrië
Wat is daar aan de hand?
Al acht jaar oorlog
Hoe geholpen?
Speelt met hulpverleners in de speciale
speelruimte voor kinderen in het
opvangkampkamp.

Wie:
Farzad (12)
Wat?
Gevlucht naar Nederland
Land:
Afghanistan
Wat is daar aan de hand?
de macht
Terroristen strijden om
en plegen aanslagen
Hoe geholpen?
merleden verteld
Farzad heeft Tweede Ka
gen en het
over zijn oorlogservarin
ildren gegeven.
rapport van Save the Ch

Drie jaar geleden werd er hard gevochten in Mosoel
in Irak. De stad was veroverd door IS, een groep
terroristen. Het leger bevrijdde de stad, maar daarbij
kwamen veel mensen om het leven. Hassouni overleefde
een bomaanslag, maar verloor wel een broertje en
zusje. Hij raakte gewond aan zijn arm, rug en hoofd.
Daar heeft hij nog steeds pijn aan. ‘Later wil ik leraar
worden’, vertelt hij aan hulpverleners van Save the
Children. Hij kan niet naar school, want die is kapot.
Maar hij geeft zelf les aan zijn jongere broertje.

Mai woont al anderhalf jaar in een kamp in Noordoost
Syrië. Eerst vluchtte ze met haar familie naar een dorpje
in Raqqa. Ze dachten dat het er veilig was, maar al snel
kwamen er gewapende groepen. Die joegen mensen
uit hun huis, sloten de scholen en zorgden dat er geen
eten meer was. Mai’s broer werd meegenomen door
strijders. Toen zijn Mai en haar familie naar het kamp
gevlucht. Ze is vaak verdrietig en maakt zich veel zorgen over haar broer. Door te tekenen met hulpverleners
van Save the Children wordt ze rustiger. ‘Later wil ik
kunstenaar worden, net als mijn vader’, vertelt ze trots.

Farzad woont nu drie jaar in Nederland. Het gaat goed
op school en hij voetbalt graag. Toen hij hier aankwam
was dat anders. ‘Ik kon slecht slapen. Ik zag steeds wat
ik had meegemaakt.’ Dat was nogal wat. Al jaren wordt
er gevochten in Afghanistan. Daardoor kon Farzad niet
naar school of buiten spelen. Zijn vader werd ontvoerd
en zijn zus kwam op een dag niet meer thuis uit school.
Farzad weet niet waar ze nu zijn. Het werd te gevaarlijk
om in Afghanistan te blijven, en met hulp van een oudere
broer konden Farzad en zijn familie naar Nederland
vluchten. ‘Het was een droom om op een echt grasveld
te voetballen’, vertelt hij nu blij.
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WAT BETEKENT DAT EIGENLIJK?
• Conflict: Een strijd
• Oorlog: Strijd tussen twee of meer volken
• Verenigde Naties: Organisatie van 193
landen die overlegt over mensenrechten,
vrede en veiligheid
• Hulpverlener: Iemand die mensen in nood
helpt
• Humanitaire hulp: noodhulp voor mensen
die slachtoffer zijn van (natuur)rampen
en gewapende conflicten

TIPS

INTERVIEW

OM GELD IN
TE ZAMELEN

MET DIRECTEUR PIM KRAAN

FOTO: CHRIS DE BODE / SAVE THE CHILDREN

VOOR IEDEREEN

WINNEN!

Save the Children is een onafhankelijke
hulporganisatie. Dat betekent dat ze zelf
bepalen waar en aan wie ze hulp bieden.
Ieder kind in nood verdient dezelfde
hulp. Daarbij maakt het niet uit of je
een jongen of een meisje bent. Waarin
je gelooft, hoe je eruitziet en waar je
vandaan komt. Wist je trouwens dat
Save the Children de grootste onafhankelijke hulporganisatie ter wereld is?

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!

Save the Children kan alleen bestaan doordat mensen geld inzamelen.
Ook jij kan daarbij helpen. Hoe? Zo bijvoorbeeld:
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* vraag voordat je begint

‘Schaapsherder! Dat leek me een heerlijk vrij
beroep. Maar toen mijn moeder me vertelde
dat ik dan ook mijn eigen sokken zou moeten
breien, wilde ik het niet meer ha ha.’

NU BENT U AL RUIM VIER JAAR DIRECTEUR VAN
SAVE THE CHILDREN. HOE ZIET UW WERK ERUIT?
‘Mijn baan bestaat uit veel vergaderen, bellen
en regelen. Ik zit daarom veel achter mijn
bureau, maar ik ben ook veel op pad. Daarnaast ben ik ook lid van het internationale
bestuur van Save the Children. Ik zorg ervoor
dat álle humanitaire hulp* die wij in de wereld
bieden goed wordt geregeld.’

IS HET EEN LEUKE BAAN?
‘Er is veel ellende in de wereld. Maar wij
kunnen erbij helpen om kinderen weer vrolijk
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te maken. Bijvoorbeeld door hen een veilige
plek te geven. Of door te zorgen dat ze naar
school kunnen, voedsel of medicijnen krijgen.
Dat maakt mij blij en trots en mijn baan leuk.’

WAT HEEFT TIJDENS UW WERK HET MEEST INDRUK
OP U GEMAAKT?
‘Soms wordt er in een oorlog een ziekenhuis
of een school gebombardeerd. Dat is laatst
nog gebeurd in Jemen. Zoiets went nooit en
daar word ik heel erg stil van.’

WAT GEBEURT ER MET HET GELD DAT KINDEREN
VOOR SAVE THE CHILDREN INZAMELEN?
‘Meer dan 90% gaat naar het KinderNoodhulpFonds. Met het geld uit deze pot kunnen
wij zorgen voor voedsel, medicijnen en veilige
slaapplekken voor kinderen die dat hard
nodig hebben. En met de rest?

Daarvan betalen we bijvoorbeeld het
personeel en de huur van ons kantoor.’

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT
SAVE THE CHILDREN BESTAAT?
‘Save the Children bestaat nu honderd
jaar. Eigenlijk is dat een trieste verjaardag
omdat het fijn zou zijn als ieder kind
veilig kan opgroeien. Helaas is dat niet zo.
Rampen en oorlogen zullen er altijd zijn,
dus wij zullen nodig blijven.’

of dit mag

OP WWW.SAVETHECHILDREN.NL/KIDSWEEK
LEES JE HOE JE HET GELD KUNT GEVEN.
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Oplossing: Stop de oorlog tegen kinderen

WAT WILDE U VROEGER ALS KIND WORDEN?

wel even aan je ouders
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QUIZ

WAT WEET JIJ VAN KINDERRECHTEN?

Een veilige plek om te wonen. Spelen. Mogen zeggen wat je vindt. Maar ook gezonde voeding en hulp
als je ziek bent. Daar heb jij als kind recht op. Al deze - en nog veel meer - afspraken over kinderen
staan in het Kinderrechtenverdrag. Bijna alle landen ter wereld hebben afgesproken om zich aan
deze regels te houden. Maar eh, wat weet jij eigenlijk van kinderrechten? Doe de test!

1. VOOR WIE GELDEN KINDERRECHTEN?

2. TOT WELKE LEEFTIJD WORD JE GEZIEN ALS KIND?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Voor alle kinderen in Nederland
Voor alle kinderen in Europa
Voor alle kinderen in de hele wereld, want tussen
kinderen mag niet gediscrimineerd worden

Tot je zestiende verjaardag
Tot je achttiende verjaardag
Tot je eenentwintigste verjaardag

3. ALLE LANDEN TER WERELD HEBBEN HUN HANDTEKENING ONDER HET KINDERRECHTENVERDRAG GEZET. OP ÉÉN NA. WELK LAND IS DAT?
a.
b.
c.

Irak
De Verenigde Staten
Syrië

4. WAT STAAT NIET IN HET KINDERRECHTENVERDRAG?
a.
b.
c.

Kinderen hebben recht op patat, cola en ijs. Iedere dag.
Kinderen mogen hun mening geven. Naar die mening moet worden gevraagd en ook echt worden geluisterd.
Als jij een sms, app, brief of e-mail krijgt of schrijft, dan mag niemand dit zien zonder het eerst aan jou te vragen.

5. EEN ANDER RECHT IS HET RECHT OP ONDERWIJS. MAAR WIST JE DAT JE ALS KIND NIET ALLEEN HET RECHT, MAAR OOK DE PLICHT HEBT
OM NAAR SCHOOL TE GAAN?
a.
b.
c.

Klopt! Kinderen moeten naar school zodat ze zich overdag niet vervelen.
Inderdaad. Op school leren kinderen hoe de wereld werkt zodat ze later voor zichzelf kunnen zorgen.
Kinderen moeten naar school zodat ouders even kunnen uitrusten.
De goede antwoorden zijn: 1 c, 2 b, 3 b, 4 a, 5 b
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