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Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. 
 
Waar kinderen in de knel komen werkt Save the Children. Gedreven door de overtuiging dat 
elk kind, naast recht op leven, recht op een eigen droom heeft. Op de kans zijn eigen 
toekomstdromen waar te maken. 
 
Onze naam zegt het al “wij redden kinderen”. In het Engels heeft ‘save’ meerdere betekenissen. Het 
kan behalve ‘redden’, ook betekenen: beschermen, ontzien, behouden, behoeden, bewaren, verlossen 
en sparen. Allemaal toepasselijke woorden die onze passie beschrijven als het om kinderen gaat die in 
situaties verkeren waar hun rechten worden geschonden. 
 
Elk kind dat bedreigd wordt in het kind zijn heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, 
ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.  
 
Uitgangspunt van ons werk is het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de 
Verenigde Naties. De oprichtster van Save the Children - Eglantyne Jebb - schreef ruim 90 jaar 
geleden de basis voor dit verdrag.  
 
Werkwijze Save the Children 

Save the Children werkt in haar projecten altijd nauw samen met 
de lokale bevolking en de lokale overheid. De medewerkers van 
Save the Children ter plaatse betrekken de gemeenschap bij het 
identificeren van problemen, het zoeken van oplossingen en het 
formuleren van de aanpak. Save the Children zorgt ervoor dat 
niet alleen de kinderen uit een gemeenschap worden bereikt, 
maar ook de mensen waar kinderen mee samenleven. Zo worden 
volwassenen bewust gemaakt van de rechten die kinderen 
hebben, om ervoor te zorgen dat het werk van Save the Children 
voor kinderen door de lokale bevolking gesteund wordt. 

Daardoor kunnen er duurzame projecten worden opgezet, die door de gemeenschap zelf voortgezet 
kunnen worden nadat Save the Children een gebied heeft verlaten.  
 
Speerpunten 
Uitgangspunt van al ons werk is het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarnaast is de 
selectie van projecten geconcentreerd op vier speerpunten, waaronder de volgende drie 
basisrechten uit het VN verdrag die de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroten: 
 
Het recht op onderwijs:  
Wereldwijd zijn er ruim 100 miljoen kinderen die niet naar school kunnen. Het merendeel hiervan 
zijn meisjes. Dat kinderen niet naar school kunnen heeft verschillende oorzaken. Meisjes moeten vaak 
voor het huishouden en hun broertjes en zusjes zorgen. Sommige kinderen moeten werken om geld 
te verdienen, bijvoorbeeld omdat hun ouders aids hebben. Anderen kunnen geen onderwijs volgen 
omdat zij getroffen worden door conflict. Save the Children biedt kinderen het onderwijs waar ze 
recht op hebben, niet alleen door scholen op te zetten, maar ook door de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren en door onderwijs te bieden aan kinderen in conflictsituaties.  
 
Het recht op gezondheidszorg:  
Wereldwijd sterven er jaarlijks 8 miljoen kinderen aan ziektes die 
eenvoudig genezen kunnen worden. Save the Children biedt kinderen 
de zorg waar ze recht op hebben, door voorlichting te geven over 
voeding, hygiëne en hiv/aids preventie, inentingen te verzorgen, door 
het opzetten van klinieken en sanitaire voorzieningen en ervoor te 
zorgen dat kinderen die als gevolg van hiv/aids wees zijn geworden in 
hun eigen gemeenschap worden opgevangen.  
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Het recht op bescherming tegen uitbuiting en misbruik:  
Wereldwijd zijn er ongeveer 250 miljoen kinderen onder de 14 jaar die 
moeten werken om zichzelf en hun families te helpen onderhouden. 
Ongeveer 300.000 kinderen vechten als kindsoldaten. Soms worden ze 
gedwongen, maar in de meeste gevallen worden ze overgehaald met het 
vooruitzicht op voedsel en kleren, terwijl ze hier zelf een tekort aan 
hebben. Save the Children werkt samen met gemeenschappen aan het 
voorkomen van rekrutering van kindsoldaten, en helpt ex-kindsoldaten te 
herintegreren in hun gemeenschap. Save the Children werkt eveneens 
samen met gemeenschappen, bedrijven en overheden om voor werkende 
kinderen en hun families andere inkomstenbronnen te vinden. Wanneer 
het niet direct mogelijk is de kinderarbeid af te schaffen wordt er gekeken 
naar het verbeteren van werkcondities en alternatieve mogelijkheden voor 
het volgen van onderwijs. 
 
Als vierde speerpunt: Noodhulp 
De noodhulp die wij verlenen is gericht op kinderen en hun ouders die getroffen worden door 
noodsituaties, zoals natuurgeweld, hongersnood of oorlog. Mensen worden vaak onverwacht 
getroffen door een ramp, waardoor ouders niet meer in staat zijn zichzelf en hun kinderen van de 
eerste levensbehoeften en een veilige woonomgeving te voorzien. De hulp die wij in deze gevallen 
bieden bestaat daarom meestal in eerste instantie uit het voorzien van mensen van onderdak, eten, 
schoon water en gezondheidszorg. Na het verlenen van noodhulp gaat de hulp over in 
wederopbouw. In de wederopbouwfase wordt er gewerkt aan het repareren van huizen en 
infrastructuur, aan het heropbouwen van onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen en aan het herstel 
van de werkgelegenheid.  
 
Doordat Save the Children in veel landen eigen veldkantoren heeft kunnen we in noodsituaties snel 
ingrijpen, en hebben we vaak al contacten met leveranciers van noodgoederen. Zo hebben we in 
2011 onder andere noodhulp verleend aan slachtoffers van de aardbeving in Japan en de honger in de 
Hoorn van Afrika. In een aantal landen bieden we hulp in chronische noodhulpsituaties, zoals in de 
Palestijnse gebieden en Soedan.  
 
Geschiedenis 

Save the Children werd in 1919 opgericht door de Engelse onderwijzeres 
Eglantyne Jebb. In 1923 schreef zij het Handvest voor de Rechten van het 
Kind en werd in 1924 in Geneve ondertekend. Dit handvest legde de 
grondslag voor het in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen Verdrag 
voor de Rechten van het Kind en vormt tot op de dag van vandaag de basis 
voor het werk van Save the Children. Met het Verdrag in de hand strijdt 
Save the Children wereldwijd tegen armoede, onrecht en onveiligheid en 
voor directe en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden en 
toekomstperspectieven van kinderen en jongeren. Wij doen dit voornamelijk 
door het uitvoeren van duurzame ontwikkelingsprogramma’s en het geven 
van noodhulp. Save the Children werkt samen met belanghebbenden op basis 
van gelijkwaardigheid, met respect voor verschillen en behoud van eigen 
identiteit. 

 
In 1981 kreeg Save the Children ook in een Nederland voet aan de grond onder de naam Stichting 
Redt de Kinderen. Vanaf 1981 tot aan haar overlijden in 2004 is prinses Juliana erevoorzitter van de 
organisatie geweest. Stichting Redt de Kinderen trad in 1988 toe tot de Internationale Save the 
Children Alliance en draagt sinds 1993 de internationale naam. 
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Doelstelling 
Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in 
moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of 
politieke gezindheid. 
 
Visie:  
Save the Children streeft naar een wereld waarin ieder kind recht 
heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie. 
 
Missie: 
Doorbraken bewerkstelligen in de manier waarop de wereld 
omgaat met kinderen en directe, blijvende veranderingen in het 
leven van kinderen tot stand brengen. 
 
Bestaansrecht 
Elk kind heeft een stem 
Save the Children onderscheidt zich van andere organisaties door een belangrijk kinderrecht als 
uitgangspunt van alle werkzaamheden te nemen: participatie. Dankzij deze aanpak vergroten wij de 
relevantie en effectiviteit van onze programma’s. 
 

Participatie 
Save the Children betrekt kinderen, jongeren en hun verzorgers bij zaken die hen direct of indirect 
aangaan en zorgt ervoor dat ze goed geïnformeerd worden. Kinderen krijgen de kans om hun mening 
te geven en mogen meebeslissen. Zij weten immers zelf het best waar ze behoefte aan hebben en wat 
voor hen belangrijk is. Hun opmerkingen en suggesties worden teruggekoppeld naar de beleidsmakers 
en meegenomen bij het opzetten van nieuwe programma’s. Door deze vorm van participatie zijn 
kinderen geen passieve slachtoffers en geven zij zelf richting aan hun toekomst. De ervaring leert dat 
deze manier van werken blijvende resultaten oplevert. 

 
Goede reputatie 
Nederland kent een relatief groot aantal internationale hulporganisaties en kinderfondsen. Wat 
rechtvaardigt dan specifiek de aanwezigheid van Save the Children Nederland? Feit is dat Nederland 
een belangrijke schakel vormt op het gebied van internationale samenwerking en daarbij een goede 
reputatie heeft. Echter, het werkterrein is zo gecompliceerd en veelomvattend dat alleen een 
grootschalige aanpak uitkomst kan bieden. Save the Children kan met haar wereldwijde aanwezigheid 
een substantiële bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen.  
 
Save the Children in internationaal verband 
Save the Children is 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Save the Children 
Nederland maakt onderdeel uit van Save the Children International, bestaande uit nationale 
organisaties die in samenwerkingsverband opkomen voor de rechten van kinderen. Save the Children 
International bestaat uit 29 onafhankelijke lidorganisaties die gezamenlijk in meer dan 120 landen 
actief zijn met 14.000 medewerkers. Door het bundelen van de inzet van mensen en middelen is de 
organisatie in staat om een slagvaardige, krachtige en internationaal gedragen bijdrage te leveren aan 
het verbeteren van de leefsituatie van kinderen, zowel bij reguliere ontwikkelingsinspanningen als bij 
noodhulp. 
 
Volg ons op:  
Facebook http://facebook.nl/savethechildrenNL  
Hyves  http://savethechildren.hyves.nl  
Twitter  http://twitter.com/#!/SaveChildrenNL  
Youtube http://www.youtube.com/savethechildrennl  
 


