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PIM KRAAN 
is algemeen 

 directeur 
van Save 

the Children 
 Nederland.

‘Voor miljoenen 
mensen is het nog 

steeds realiteit dat 
zij onvoldoende te 

eten hebben’

U zult het waarschijnlijk met mij eens zijn: 
honger is het meest mensonterende 
wat er bestaat. In de ruim 30 jaar die ik 

actief ben als hulpverlener, heb ik veel gezien 
en meegemaakt. Maar dat ene kind in Angola, 
dat ik zag sterven aan de gevolgen van onder
voeding, vergeet ik nooit meer.

Steeds weer die harde werkelijkheid dat je 
gezin onvoldoende te eten heeft. Voor miljoe
nen mensen in de wereld is het vandaag de dag 
nog steeds  realiteit. Het meest schokkend is 
dat het niet nodig is dat mensen hongerlijden 
en sterven aan de gevolgen van ondervoeding. 
De aarde produceert normaal gesproken meer 
dan genoeg voedsel voor iedereen. Het is nu 
alleen moeilijker geworden om iedereen van 
voldoende voedsel te voorzien. Hierdoor lopen 
de aantallen ondervoede kinderen hoog op en 
breken hongersnoden uit. Over de oorzaken 
daarvan leest u in dit magazine.

Save the Children kan hongersnood niet voor
komen. Wat wij wél kunnen? Hulp bieden en 
ervoor zorgen dat niet nog meer kinderen 
ondervoed raken of zelfs sterven aan de gevol
gen daarvan. Met voedingsprogramma’s op 
scholen, klinieken en medische voedingscentra 
op plekken waar voedsel schaars is en onrecht 
heerst. Al jaren zetten wij ons in om mensen 
zelfvoorzienend te laten zijn.

Ik nodig u uit om dit magazine te lezen, waar
in we u meer vertellen over ondervoeding en 
wat uw bijdrage betekent voor kinderen over 
de hele wereld. Dankzij uw steun kan Save the 
Children zich wereldwijd blijven inzetten voor 
 kinderen die onze hulp het hardst nodig heb
ben.  Onvoorwaardelijk.
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op de cover
Safa (4) en haar grootmoeder 
Amina verloren het groot
ste deel van hun vee door de 
extreme droogte in Somalië. 
Alleen al in dit land lijden 1,6 
miljoen kinderen aan acute 
ondervoeding. Van Amina’s 
grote kudde waren nog maar 
vijf zwakke geiten over. Omdat 
zij zo veel vee verloren, verhuis
den ze naar een ander dorp, 
waar ze in een geïmproviseerde 
hut zonder latrine woonden. 
Door gebrek aan hygiëne zijn 
er grote uitbraken van cholera, 
de mazelen en diarree – extra 
gevaarlijk voor ondervoede 
kinderen. Save the Children fi
nancierde latrines. Oma Amina 
is daar blij mee: ‘Het maakt een 
groot verschil in ons leven.’

Foto: © Save the Children / Mustafa Saeed
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Z ijn familie is arm en had moeite om hem voed-
zaam eten te geven. Jehangir raakte daardoor 
ondervoed. In die tijd brachten de gezondheids-
werkers van Save the Children een routinecon-

trolebezoek aan de gemeenschap in de Indiase hoofdstad. 
Ze stellen ernstige acute ondervoeding vast bij het kleine, 
kwetsbare mannetje. Zijn familie brengt hem naar het 
Nutritional Rehabilitation Centre, waar de arts de diag-
nose van ondervoeding bevestigt. 

Er is heel wat nodig om Jehangir direct te helpen. 
Behalve een antibioticakuur krijgt Jehangir ook multi-
vitaminen, micronutriënten en therapeutische voeding 
voor langere tijd. 

Hoe is het nu met Jehangir?
De medicijnen en aanvullende voeding hebben hun werk 
gedaan. Jehangir verkeert weer in goede gezondheid. Op 

Jehangir is 4 jaar en de jongste 
van vier kinderen. Hij woont met 
zijn  gezin in een gemeenschap in 
 Mumbai, India. Twee jaar geleden, 
toen hij een peuter was, had 
 Jehangir ademhalingsproblemen. 
Het belemmerde zijn groei: als hij 
al at, kwam hij er niet van aan. 
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de foto is Jehangir weer thuis, bij zijn familie. Zijn zus 
Gulshan is opgelucht en spreekt namens de familie: “We 
zijn allemaal heel erg gelukkig, omdat Jehangir behandeld 
kon worden en weer gezond is.”

In deze serie ziet u 3 kinderen die nieuw perspectief 
kregen dankzij ingrijpen van Save the Children. Zij konden 
 geholpen worden met voeding, onderwijs en bescherming.

Save the Children kent de situatie in India 
goed. We werken al sinds de jaren ‘20 van de 
vorige eeuw in India om ondersteuning te 
bieden in verschillende sectoren, zoals kinder
bescherming, onderwijs, gezondheid, levenson
derhoud en opvang.  Save the Children voert 
programma’s uit in het oosten van Mumbai 
die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van 
de gezondheidsdiensten. Daarvoor werkt Save 
the Children samen met de regering en lokale 
gezondheidsautoriteiten. Zo leveren we bij
voorbeeld apparatuur en trainen we gezond
heidswerkers. Ook werken we samen met 
jongvolwassenen, meisjes en jongens. Zij kun
nen het belang van goede voeding en persoon
lijke hygiëne delen met hun leeftijdsgenoten en 
de moeders in de gemeenschap. 
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Er is genoeg eten op de wereld om iedereen te voeden. 
Toch zijn ruim 800 miljoen mensen ondervoed en sterven 
elke dag kinderen van de honger. Bovendien lopen 
kinderen in landen waar voedsel schaars is meer risico op 
geweld, uitbuiting en misbruik. “Deze kinderen gaan een 
onzekere en sombere toekomst tegemoet”, zegt prinses 
Viktória de Bourbon de Parme, beschermvrouwe van Save 
the Children. Samen met voedingsdeskundige  
Annegré de Roos vertelt ze hoe Save the Children 
ondervoeding bestrijdt.

‘ DOORBREEK DE 
VICIEUZE CIRKEL VAN 
ONDERVOEDING’
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Eritier (7) (2e van rechts) 
ontvluchtte de oorlog in 
Congo en verblijft in Rwam
wanja, Oeganda. Hij houdt 
van spelen, zingen, rappen 
en  Engels leren op school. 
‘Hier is eten en ben ik veilig 
bij mijn familie en vriendjes.’



O
p dit moment raakt, wereldwijd, iedere 
minuut, één kind ernstig ondervoed. 
Bijna de helft van de kinderen die over-
lijden voor hun vijfde jaar, sterft aan 
ondervoeding. In vijftien landen, waar-

onder de landen in de Hoorn van Afrika, is het zelfs zo 
erg dat 8 miljoen kinderen het risico lopen te overlijden 
aan ernstige acute ondervoeding.

Corona, klimaatverandering en conflicten
Door conflict, climate en corona (de drie C’s) is het aan-
tal ondervoede kinderen drastisch gestegen. Vóór de 
coronapandemie was wereldwijd een op de drie kin-
deren ondervoed, inmiddels is dat aantal veel groter 
omdat hulp én inkomsten uitbleven. In de Hoorn van 
Afrika stapelen de problemen zich op. Door de klimaat-
verandering en uitblijvende regen mislukken oogsten, 
terwijl daar al voedseltekorten waren. Graan importe-
ren is het enige alternatief, zoals in Soedan. Daar komt 
90% van het graan uit Rusland en Oekraïne, maar de 
oorlog belemmert de import. In het artikel op pagina 11 
leest u meer over deze drie C’s die de Hoorn van Afrika 
gebukt laten gaan onder hongersnood. 

Ondervoeding is de doodsoorzaak in bijna de helft 
van alle gevallen van kindersterfte. Het verzwakt het 
immuunsysteem, waardoor kinderen vatbaarder zijn 
voor ziekten en kindersterfte toeneemt. “Vroege behan-
deling van ondervoeding is dus hard nodig, ook om 
een vicieuze cirkel te doorbreken”, vertelt Annegré de 
Roos, expert op het gebied van voeding en voedselze-
kerheid bij Save the Children. “Want ondervoede kinde-
ren groeien op tot ondervoede volwassenen, die op hun 
beurt ondervoede kinderen krijgen.”

Bijkomende gevaren
“Bovendien heeft slechte voeding directe invloed op 
de zelfredzaamheid, veiligheid en onderwijs”, vervolgt 
Annegré. “In landen met een gebrekkige voedselvoorzie-
ning lopen kinderen meer risico op geweld, uitbuiting en 
misbruik. Denk maar aan kinderarbeid en rekrutering 
door strijdkrachten of gewapende groeperingen. Voor 
meisjes zijn gedwongen (kind)huwelijken, vroege zwan-
gerschappen en seksuele uitbuiting serieuze gevaren. 
Meisjes raken sowieso sneller ondervoed. Want wanneer 
voedsel schaars is, eten meisjes en vrouwen vaak nog min-
der omdat ze als laatste aan de beurt zijn in het gezin.”

“Het is een onzekere en sombere toekomst die deze 
kinderen tegemoet gaan”, zegt Viktória de Bourbon de 
Parme. Zij is sinds 2015 beschermvrouwe van Save the 
Children en maakt zich vol overtuiging sterk voor kin-
deren. “Kinderen hebben geen schuld aan de moeilijk-
heden en conflicten waarin zij terechtkomen. Ze zijn 
ontzettend kwetsbaar. Wat ik tegelijkertijd zo mooi 
vind, is hun aanpassingsvermogen, veerkracht en moti-
vatie. Die zijn ongekend groot. Zij verdienen onze hulp, 
want zij zijn immers de toekomst!”

Vertrouwen in de hulp
Viktória zet haar expertise op het gebied van voe-
ding graag in voor Save the Children. Want behalve 
beschermvrouwe van Save the Children is ze ook Food 
Transformation Lead bij de World Benchmarking 
Alliance. Ze houdt zich bezig met eerlijke en duurzame 
voeding en landbouw. “Zorgen voor een eerlijk voedsel-
systeem is ontzettend complex”, vertelt ze. “Er is genoeg 

Annegré de Roos, expert op het gebied van voeding en 
voedselzekerheid bij Save the Children

Viktória de Bourbon de Parme, 
beschermvrouwe van Save the Children
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Wat doet Save the Children 
om ondervoeding aan  
te pakken? In het kort:

•  Kinderen met ondervoeding helpen met 
 voedingssupplementen en medische 
 behandelingen.

•  In kaart brengen welke problemen er precies 
zijn in een gebied. Om vervolgens met een lan
getermijnvisie de weerbaarheid te vergroten.

•  Gezinnen helpen om honger te voorkomen. 
Met een financiële bijdrage of met zaden en 
materialen zodat ze zelf eten kunnen kopen 
of verbouwen. Maar ook met voorlichting 
over gezond opgroeien.

•  Ook wanneer er geen ondervoeding meer is, 
blijft Save the Children, om de toekomst van 
kinderen verder te verbeteren. Bijvoorbeeld 
met scholing en een veilige leefomgeving.

‘ Met drie keer per dag een zakje 
Plumpy’Nut sterkt een ondervoed 
kind in een paar weken weer aan’

‘De hulp wordt lokaal  georganiseerd 
door jonge mensen in de 

 gemeenschappen te trainen’

eten op de wereld om iedereen te voeden. Toch zijn 
ruim 800 miljoen mensen ondervoed en kan ongeveer 
een derde van de wereldbevolking zich door armoede 
geen gezonde maaltijd veroorloven.” Dat ondervoeding 
een belangrijke doodsoorzaak is bij jonge kinderen, zag 
Viktória met eigen ogen toen ze in 2017 voor Save the 
Children naar Mozambique reisde. “Ik zag schrijnende 
gevallen van ondervoeding. En dat was nog maar het 
topje van de ijsberg.”

Tegelijk zag Viktória daar ook de hulp die mensen krij-
gen. “Ik mocht meelopen met gezondheidswerkers die 
gezinnen helpen. Ik stond zomaar in hun woonkamers, 
heel bijzonder. Ik was welkom omdat deze gezinnen de 
mensen van Save the Children vertrouwen. Dat is de 
manier waarop Save the Children werkt. De hulp wordt 
heel lokaal belegd, door jonge mensen in de gemeen-
schappen te trainen. Het is een gigantisch netwerk. 

uitgelicht 09

En dat gebeurt altijd in samenwerking met organisaties 
ter plaatse, die de situatie kennen. Zo ontstaat vertrouwen. 
Dat is nodig, want een moeder neemt niet zomaar iets van 
een wildvreemde aan. Een moeder wil zeker weten dat ze 
het goede doet, ze wil het beste voor haar kind.”

Niet alleen ondervoeding aanpakken
Elk kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en 
een veilige omgeving. “Om dat te bereiken moet je 
niet alleen ondervoeding aanpakken”, weet Annegré. 
“Natuurlijk doen we dat óók, met voedingssupplemen-
ten en medische behandelingen, maar we kijken bre-
der.” Save the Children onderzoekt eerst wat er precies 
aan de hand is. “Vervolgens kijken we wat we nodig heb-
ben om zoveel mogelijk mensen te helpen. Onze lan-
denkantoren beschikken over de juiste expertise en 
systemen om samen met partners ter plaatse te zor-
gen voor goede uitvoering van de projecten.” Annegré 
illustreert het met een voorbeeld. “In de Hoorn van 
Afrika ondersteunen we bestaande voedingscentra 
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en zetten we nieuwe centra op. Als een moeder met 
haar ondervoede kind naar zo’n centrum komt, star-
ten we direct een behandeling met speciale voedings-
supplementen. Tegenwoordig gebruiken we vooral 
Plumpy’Nut®, een zakje met een pindakaasmengsel met 
energierijke toevoegingen. Met drie keer per dag een 
zakje sterkt een ondervoed kind in drie tot vier weken 
weer aan.” Daarnaast organiseert Save the Children hulp 
voor het hele gezin. “Want in een gezin dat niet aan vol-
doende voeding kan komen, zijn de kinderen zo wéér 
ondervoed. We bieden op verschillende manieren hulp. 
Als er een functionerende markt in de omgeving is, geven 
we de gezinnen een financiële bijdrage. Zodat ze zelf 
boodschappen kunnen doen. Dat is een veelgebruikte 
methode op dit moment; het tast de eigenwaarde van 
mensen niet aan. En voor de mensen die zelf een stukje 
grond hebben, zorgen we voor zaden en materialen om 
het land te bewerken of stellen we (klein)vee beschikbaar. 
Zelfredzaamheid stimuleren is een belangrijk onderdeel 
van onze programma’s om ondervoeding te bestrijden.”

Afrika heeft het zwaar
Dankzij de steun van de donateurs heeft Save the 
Children de afgelopen jaren mooie resultaten behaald 
en veel kinderen en gezinnen geholpen. Maar corona, 
het klimaat en conflicten brengen opnieuw grote pro-
blemen. “Als kinderen heel zwaar ondervoed zijn, kan 
het gebeuren dat we te laat zijn”, legt Annegré uit. “In de 
Hoorn van Afrika, de Sahel, Jemen en Afghanistan is de 
situatie zorgwekkend. Afrika is het forgotten continent. 
Corruptie, slecht bestuur en te weinig investeringen in 
de publieke sector zijn serieuze obstakels. Dat maakt 
dat Afrika achterloopt op het gebied van voedselzeker-
heid, gezondheidszorg en sociale zekerheid.” Toch heeft 
Save the Children ook al veel gedaan in Afrika. “We 
hebben veel kinderen en hun families geholpen, door 
ondervoeding te behandelen en vervolgens te voorko-
men. En dat blijven we doen. Maar de huidige situatie 
en de enorme aantallen mensen die geraakt worden, 
vragen om meer hulp!”

Dromen zijn overlevingskracht
Wanneer ondervoeding meer en meer verdwijnt, blijft 
Save the Children betrokken en aanwezig met pro-
gramma’s om de toekomst voor kinderen te verbeteren. 
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat kinderen weer 
naar school gaan en kunnen opgroeien in een veilige 
leefomgeving. Ook voorlichting hoort daarbij. Viktória 
herinnert zich nog goed de ontmoeting met een jonge 
moeder tijdens haar eerste reis voor Save the Children 
in 2015 naar India. “Ze was 20 jaar en had twee kinde-
ren. Ze vertelde me uitgebreid hoe ze haar kinderen 

Over beschermvrouwe  
prinses Viktória

Prinses Viktória de Bourbon de Parme is sinds 2015 
beschermvrouwe van Save the Children Nederland. Ze 
volgde prinses Juliana op, grootmoeder van haar man 
Jaime, die deze rol van 1980 tot 2004 vervulde. Voedsel en 
landbouw waren altijd al Viktória’s passie. “Voeding is een 
levenskracht, een basis, net als schoon water en lucht. Ik 
houd van eten en koken op een bewuste manier, vegetarisch 
en zonder verspilling.” Viktória is Food Transformation Lead 
bij de World Benchmarking Alliance. “Mijn team onderzoekt 
of bedrijven bijdragen aan de VN-duurzaamheidsdoelen op 
het gebied van voedsel en landbouw. Die kennis kan ik ook 
benutten voor Save the Children.”

10 uitgelicht werk aan de winkel 11

Hiwot Emishaw werkt voor Save 
the Children in de Hoorn van Afrika 
– Ethiopië, Kenia, Somalië, Soedan 
en Zuid-Soedan. “Door klimaatver-
andering, conflicten en corona is het 
voedseltekort vooral in de eerste drie 
landen een gigantisch probleem.”

“23 miljoen mensen hebben honger. 
Maar liefst 6 miljoen kinderen in de 
Hoorn van Afrika zijn ondervoed. De 
harde realiteit is dat in dit gebied veel klei-
ne kinderen onder de vijf jaar overlijden”, 
vertelt Hiwot. “Er zijn simpelweg niet 
genoeg middelen om iedereen te redden.”

Geen regen, geen vee
De oorzaken voor het enorme drink-
water- en voedseltekort liggen in de 
zogenoemde drie C’s: climate change 
(klimaatverandering), conflict en Covid-
19 (corona). De Hoorn van Afrika kampt 
met de ergste droogte in meer dan 
veertig jaar. Al vier jaar valt er nauwe-
lijks regen. Hiwot: “Het regenseizoen 
is extreem belangrijk voor de gemeen-
schap. Want geen regen, geen vee; geen 
vee, geen melk voor de kinderen. Zo 
simpel is het. De heersende droogte 

heeft enorme gevolgen voor de voedsel-
zekerheid en drinkwatervoorzieningen. 
Wat ons hier het meeste verdriet doet, is 
dat deze situatie voornamelijk klimaat-
gedreven is. Terwijl onze bijdrage aan 
de klimaatcrisis nihil is. Heel oneerlijk. 
Kinderen lijden vreselijk.”

Tarwetekort
Een ander aspect is conflict: de oorlog in 
Oekraïne. Door inflatie verdubbelden de 
prijzen van tarwe en zonnebloemolie. “Er 
is geen geld voor deze essentiële ingredi-
enten en door honger zijn mensen niet 
meer veerkrachtig. Normaal komt 90% 
van de tarwe uit Rusland en Oekraïne. 
Maar door de oorlog stokt de import.” 
De derde C is die van de coronapande-
mie, die de Hoorn van Afrika op zich niet 
enorm raakte, maar wel zorgt voor minder 
inkomen – wat zelfredzaamheid in de weg 
staat. Met name de tuinbouw- en textielin-
dustrie vond minder afzet omdat logistiek 
een probleem was. Ook kwam er om die 
reden minder hulp van buitenaf, legt 
Hiwot uit. “Deze regio is altijd al afhanke-
lijk geweest van voedselhulp, maar door 
de oorlog en de pandemie komt minder 
hulp deze kant op.”

De feiten
•  Meer dan 6 miljoen kinderen in 

Ethiopië, Kenia en Somalië zijn 
ondervoed.

•  Iedere 48 seconden overlijdt 
er iemand aan de gevolgen van 
ondervoeding.

•  3 miljoen stuks vee stierven in 
Ethiopië door extreme droogte.

Hulp ter plekke
Op veel locaties zet Save the Children 
zich in om kinderlevens te redden. “In 
onze gezondheidscentra screenen we 
kinderen op ondervoeding. We geven 
hoogwaardige voeding om aan te ster-
ken, voeden moeders en geven voeding 
mee naar huis. Andere locaties bezoe-
ken we om de paar dagen met trucks 
vol water. Op plekken waar scholen nog 
open zijn, zorgen we voor maaltijden; 
vaak de enige maaltijd van die dag.” Het 
is wel duidelijk dat in de Hoorn van Afri-
ka nog heel veel werk te verrichten is.

HOORN VAN  AFRIKA  
GAAT GEBUKT ONDER  
HONGERSNOOD 
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grootbracht. Dankzij de mensen van Save the Children 
wist ze heel goed wat ze wel en niet moest doen. Daar 
was ze zo trots op.”

Maar het allermooiste dat Save the Children volgens 
Viktória doet, is de stem van kinderen laten horen. “Ze 
delen de verhalen, wensen, dromen en zorgen van kin-
deren met anderen. Tot op het niveau van de Verenigde 
Naties. Dat is ontzettend belangrijk. Save the Children 
gaat uit van de kracht van de kinderen zelf. Voor de kin-
deren betekent dit dat er iemand naar ze omkijkt en 
naar ze luistert. En dan hoor je dat kinderen zelfs in de 
moeilijkste situaties heel mooie dromen hebben. Dat is 
hun overlevingskracht.”
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V eel kinderen, zoals Hashi, zijn extra kwetsbaar. 
Hashi woont bij haar oma, want haar moeder 
is weg om te werken. Maar de omstandig-
heden zijn slecht en ook haar groot moeder 

moet lange dagen maken om rond te komen. 

Vrijwilligers van Save the Children zetten zich in die 
regio in om mensenhandel en uitbuiting te voorkomen 
in gemeenschappen zoals die waarin Hashi woont. Zij 
stimuleren Hashi om zich aan te melden bij het soci-
ale centrum, dat net geopend is door Save the Children. 
Hier vinden kinderen overdag, als hun familie werkt, 
een veilige plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Het 
sociale centrum bevindt zich niet ver van het huis van 
Hashi’s oma. 

Hoe is het nu met Hashi?
Hashi komt nu regelmatig naar het sociale centrum, 
waar ze kan leren en spelen. Het centrum wordt gerund 

Hashi is 12 jaar oud. Ze woont 
in het noordwesten van Bang-
ladesh, in de stad Rajshahi. Veel 
gezinnen in de  gemeenschap van 
Hashi zijn vanaf het platteland 
naar de grote stad ver huisd, om
dat ze op zoek zijn naar werk. Het 
is een arme en drukke buurt, dicht 
bij de rivier en de grens met India. 

In deze serie ziet u 3 kinderen die nieuw perspectief 
kregen dankzij ingrijpen van Save the Children. Zij konden 
 geholpen worden met voeding, onderwijs en bescherming.

Save the Children werkt sinds 1970 onvoor
waardelijk in Bangladesh. Met 1.200 toe
gewijde medewerkers en meer dan 850 
vrijwilligers en een netwerk van meer dan 
100 partners is Save the Children een van 
de grootste kinderrechtenorganisaties met 
innovatieve, kwaliteitsvolle programma’s in 
Bangladesh. De sociale centra bieden kinde
ren overdag een veilige plek om te verblijven, 
als hun familie er niet voor hen kan zijn. 
Daarnaast krijgen kinderen er de kans zich 
te ontwikkelen, te leren en rustig te spelen. 
Save the Children pakt in deze omgeving ook 
de onderliggende oorzaken van mensenhan
del en uitbuiting aan, door bewustzijn in de 
gemeenschap over de gevaren te vergroten. 

13

door ACD, een partner van Save the Children. Hashi 
vertelt hoe het was als ze alleen rondzwierf. “Meestal 
was ik hout aan het verzamelen bij de zandbank in de 
rivier. Of ik was aan het spelen. Maar ik was niet vaak 
thuis. Mijn grootmoeder was daarom heel bezorgd 
over mij. Want er waren gevallen van mensenhandel bij 
ons in de buurt. Oma was bang dat ik ook zou worden 
verhandeld.”

Fo
to

: ©
 S

av
e 

th
e 

C
h

ild
re

n
 



14 dankbaar werk

Veel kinderen starten hun leven met een 
 achterstand, simpelweg door waar ze  geboren 
worden. Save the Children komt op voor de 
meest kwetsbare  kinderen in de  moeilijkst 
bereikbare en gevaarlijkste gebieden ter 
wereld. Dankzij uw bijdrage hebben we in  
2021 ruim 1,7 miljoen kinderen bereikt. 

Save the Children biedt kinderen 
een gezonde start, de kans om te 
leren en  bescherming tegen misbruik, 
 ver waar lozing en uitbuiting. Ook 
zorgen we ervoor dat de stem van 
kinderen wordt gehoord. We sluiten 
met ons werk aan bij drie  belangrijke 
Duurzame Ontwikkelings doelen van 
de Verenigde Naties. 

LANDEN WAAR  
WE WERKEN 

Save the Children 
 International is 
 actief in 120 landen

Save the  Children 
 Nederland heeft 
 programma’s in  
29 landen

ONS TOTALE BEREIK

 1.728.545 
KINDEREN EN HUN FAMILIES 

WAARVAN 5.243 
IN NEDERLAND

GEZONDHEID
Doel: In 2030 sterft geen enkel kind 
meer voor de vijfde verjaardag aan 
te voorkomen ziektes zoals longont-
steking, diarree en malaria. 

Diarree kan ontstaan door het drinken 
van vervuild water (of bij baby’s door het 
drinken van poedermelk die is aange
lengd met vies water). Door diarree kan 
een kind uitdrogen en ondervoed raken. 
Een ondervoed kind is weer extra vatbaar 
voor ziektes, zoals longontsteking.   

Resultaat 2021: Conflicten en klimaat
verandering hebben het leven en de kan
sen van miljoenen kinderen verder ver
slechterd. In 2021 bleven we investeren in 
levensreddende voedsel en gezondheids
hulp. We gaven financiële steun, waardoor 
gezinnen hun eigen prioriteiten en keuzes 
kunnen maken bij hun aankopen. Ook 
verleenden we geestelijke gezondheids
zorg en psychosociale ondersteuning in 
noodsituaties. KINDEREN ZIJN BEREIKT

1.574.659

ONDERWIJS
Doel: In 2030 krijgt ieder kind kwalita-
tief goed basisonderwijs. 
 
Onderwijs is het middel om onder meer 
kinderarbeid en kindhuwelijken te voor
komen. Het is voor de ontwikkeling van 
een kind belangrijk om zo vroeg mogelijk 
te beginnen. Ook na een ramp of tijdens 
een conflict is het belangrijk dat kinde
ren naar school blijven gaan. Niet alleen 
omdat ze anders achterstanden oplopen, 
maar ook omdat het hun dagelijkse leven 
is, dat stabiliteit en vertrouwen geeft en 
waar ze kind kunnen zijn.

Resultaat 2021: De coronapandemie 
zorgde ook in 2021 voor schoolsluitingen. 
Kinderen liepen achterstanden op, wat 
effect heeft op hun toekomst. Bovendien 
misten ze voeding, omdat de maaltijd 
op school soms de enige is die zij krijgen. 
Naast de reguliere onderwijsprogramma’s 
bood Save the Children in 2021 buiten
schoolse activiteiten, 
om kinderen tijdens 
de school sluitingen 
toch kwaliteitson
derwijs te geven.

KINDEREN ZIJN BEREIKT
99.030

BESCHERMING
Doel: In 2030 wordt geweld tegen 
 kinderen nergens meer getolereerd. 

Te vaak worden kinderen het slachtof
fer van (seksueel) misbruik, uitbuiting, 
verwaarlozing of geweld. Vooral kinderen 
in conflictgebieden lopen gevaar. Fysiek 
en psychisch. De afgelopen 4 jaar steeg 
het aantal kinderen dat noodgedwongen 
moet werken met 8,4% en vanwege de 
coronapandemie liepen nog meer kinderen 
het risico op kinderarbeid en op geweld. 
Save the Children zorgt in noodsituaties 
voor opvang in Child Friendly Spaces (veil
ige plekken), waar kinderen onder bege
leiding kunnen spelen, sporten en muziek 
maken. Ze kunnen praten met leeftijds

KINDEREN ZIJN BEREIKT
54.856
genoten over hun ervaringen en krijgen 
psychosociale hulp om traumatische 
ervaringen te verwerken. Oudere  kinderen 
en jongeren geven we voorlichting en 
 trainingen, zodat zij voor hun rechten 
kunnen opkomen en hun gewoontes en 
opvattingen kunnen veranderen. 

Resultaat 2021: Save the Children in
vesteerde in 2021 in bescherming tegen 
gevaarlijke levensomstandigheden en 
schadelijke praktijken, waaronder kin
derarbeid en kindhuwelijken. We hebben 
ons ingezet voor geestelijke gezondheid, 
boden psychosociale ondersteuning 
voor kinderen en kwamen op voor gelijke 
 rechten voor vrouwen en meisjes. 



Waar Veldhoven 
Wat Nikki (12), Jesse (10), Sem (9) en Mels (6)  
verzamelden zoveel lege flessen dat de hele  
tuin vol lag 
Opbrengst €1.740
Doel Oekraïense moeders en kinderen

Waar Regionale Scholengemeenschap  
(RSG) Enkhuizen
Wat Scholieren lieten zich sponsoren voor  
allerlei activiteiten, zoals zaalvoetbal en een  
duik in het IJsselmeer
Opbrengst €26.500
Doel Syrische vluchtelingen

Dineren en 
doneren:  
JRE Restaurants voeren actie 

Op 21 april lanceerde JRE Restaurants het internationale Heroes 
Charity Event. 350 restaurants uit 16 Europese landen doneer-
den die dag dankzij hun gasten, partners en vrienden €40.000 
aan Save the Children. Daarmee worden gevluchte kinderen en 
moeders uit Oekraïne ondersteund. Save the Children is ontzet-
tend dankbaar voor deze steun.

KINDEREN EN  
JONGEREN IN ACTIE

Kinderen en jongeren zetten zich volop in voor Save the Children. 
In juni organiseerde Save the Children een dag voor hen. We lie-
ten zien hoe hun inzet bijdraagt en bespraken hoe we hen nog 
beter kunnen betrekken in ons werk. Jongeren zoals Naya vragen 
in campagnes aandacht voor kinderen in Syrië en Afghanistan: 
“Syrische kinderen die uit een oorlog komen, hebben veel mee-
gemaakt. Voor hen is psychosociale hulp belangrijk.” Ook is 
armoede in Nederland een groot thema. Mbo-scholieren hiel-
pen in onderzoek naar de effecten van coronamaatregelen op 
mbo’ers die schulden en armoede kennen. Een andere tie-
ner gebruikte haar ervaring met armoede in een debat over 
armoedebestrijding. 

17varia16 uw donatie

De acceptgiro 
 ver dwijnt per  
1 juni 2023
Per 1 juni 2023 stoppen alle banken 
met de verwerking van de acceptgiro. 
Daarmee verdwijnt deze betaalwijze. 
Wij willen u graag vragen om op een 
andere manier aan ons te doneren. 
Er zijn diverse alternatieven.

Uw bijdrage is van 
 levensbelang voor 
 kinderen in crisis
situaties wereld wijd. 
Voor uw  donatie 
zijn een paar  dingen 
 belangrijk om 
te  weten.

Hulp bij uw 
donatie
Wij danken u hartelijk 
voor uw steun en be
trokkenheid. Heeft u 
vragen of wilt u meer 
informatie, kijk dan op 
www.savethechildren.
nl/acceptgiro of neem 
contact met ons op 
via donateursservice@
savethechildren.nl of 
070-338 4444 (bereik
baar op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur).

Wat kunt u doen?

Zelf overboeken via  internetbankieren
U maakt via uw online bankomgeving uw 
 donatie over naar rekeningnummer NL24 
RABO 0343 5000 00, t.n.v. Save the  Children. U 
kunt dit ook inplannen, zodat het bijvoorbeeld 
maandelijks automatisch wordt overgeboekt. 

QR-code
Sinds kort ontvangt u bij onze brieven ook 
een kaartje met een QRcode. U kunt deze 
code scannen met de camera op uw smart
phone. Uw camera herkent deze code en 
geeft een melding. Tik op de melding om de 
link naar onze doneerpagina te openen.

Machtigen voor incasso
U kunt Save the Children ook machtigen om 
een bedrag automatisch van u rekening af te 
laten schrijven. U geeft aan voor welk bedrag 
en hoe vaak per jaar u wilt doneren. U vindt 
het for mulier op www.savethechildren.nl/
acceptgiro. 

Overschrijvingsformulier
U kunt bij sommige banken nog steeds 
overschrijvingsformulieren gebruiken om een 
overboeking (overschrijving) te doen. (Dit 
kan niet bij Bunq, Knab en het directpakket 
van Rabobank. Sommige banken kunnen 
hier ook kosten voor in rekening brengen). U 
kunt deze formulieren opvragen bij uw bank. 
De bank stuurt u een beperkt aantal over
schrijvingsformulieren toe, uitsluitend naar 
uw huisadres. Deze formulieren zijn altijd 
voorzien van uw gegevens. U vult wel zelf 
het bedrag in en de gegevens van Save the 
Children: NL24 RABO 0343 5000 00, Save the 
Children Den Haag. U plaatst uw handteke
ning en stuurt het overschrijvingsformulier 
naar uw bank.

Steun meer 
 kinderen voor 
hetzelfde geld
Periodiek schenken 
U kunt ook periodiek schen
ken. Dat betekent dat u 
Save the Children voor een 
langere periode steunt. U 
ontvangt dan een deel van 
het gedoneerde bedrag weer 
terug van de Belastingdienst. 
U kunt ervoor kiezen om ook 
dat deel te doneren. Dan 
helpt u nóg meer kinderen, 
terwijl u hetzelfde betaalt. 

Lees meer op  
www.savethechildren.nl/
schenken

Fo
to

: S
an

d
er

 F
o

ed
er

er
 

Fo
to

: W
il

le
m

-J
an

 B
ec

k
x

Fo
to

: R
S

G
 E

n
k

h
u

iz
en



D e drie jongetjes maken de reis alleen. In het 
transitcentrum van Nyakabanda in Oeganda 
krijgen ze eten en wat voorraad, maar dat wordt 
direct weer gestolen. Daarna komen ze terecht 

in het opvangcentrum van Save the Children in de neder-
zetting Rwamwanja. De jongens zijn daar enkele weken. 
Save the Children geeft hen eten en kleding en helpt hen 
om hun grootouders te vinden, die in Oeganda wonen.

Hoe is het nu met Mamadou?
“Ik ben blij dat ik bij mijn grootouders ben. Ik herin-
ner me dat er in Congo mensen kwamen, soldaten. Ze 
vroegen om geld en namen alles mee wat we hadden. 
Ze vermoordden mensen. Als ik aan mijn ouders denk, 
word ik heel verdrietig. Mijn broertjes en ik waren 
alleen, we aten en sliepen heel slecht omdat we alleen 
waren. Onze gedachten werden slecht. Toen we alleen 
uit Congo kwamen, hadden we niets. En alles wat ons 
in Nyakabanda was gegeven, werd weer gestolen.

Het is goed voor een mens om een huis en een slaap-
plaats te hebben. Want dan slaap je goed en zijn je 
spullen veilig. Als het regent worden je spullen niet 
nat. Hier bij onze grootouders waait helaas het zeil van 
ons huis af als het regent.

18

Mamadou is 11 jaar en groeit op in 
Congo. Als er conflicten uit breken 
en zijn beide ouders sterven, 
vlucht hij met zijn broertjes Raoul 
(10) en  Augustin (9) naar Oeganda. 

Save the Children werkt sinds 1959 in Oeganda 
en heeft programma’s door het hele land; ook 
in de vluchtelingenkampen. We werken samen 
met gemeenschappen, de overheid, de private 
sector en de bevolking om programma’s te 
implementeren, met langdurige resultaten en 
verbeteringen voor de rechten van kinderen. 
Met ons werk bereiken we de meest kwets
bare kinderen en hun families op het gebied 
van gezondheidszorg en voedselveiligheid. 
 Kinderen krijgen kansen in het onderwijs en 
worden beschermd tegen geweld. 
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In Congo was ik bang, maar in Oeganda ben ik veilig 
en vrij. Hier kunnen we zaaien en eten wat we hebben 
gezaaid. In Congo oogst je het voedsel, maar wordt het 
door soldaten weer afgepakt. Als je op een rustige plek 
woont, heb je zelf ook meer vrede in je hoofd. 

Wij zijn blij dat we zijn geholpen door Save the 
Children. Ik zou ook weer heel graag naar school wil-
len gaan en ik hoop dat Save the Children daarbij gaat 
helpen. Ooit wil ik president van Oeganda worden.”

In deze serie ziet u 3 kinderen die nieuw perspectief 
kregen dankzij ingrijpen van Save the Children. Zij konden 
 geholpen worden met voeding, onderwijs en bescherming.
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Waarom steunen mensen Save the  Children, welke 
thema’s gaan hen aan het hart en  vinden ze dat hun 
bijdrage loont? Communicatie professional Marieke 
van Stigt (31) uit Breda is sinds twee jaar donateur. Een 
bewuste keuze waar ze destijds goed over heeft nage
dacht. “Door de stappen die ik maakte in mijn carrière 

en salaris, vond ik dat ik iets moest teruggeven aan 
de maat schappij. De concrete en op rechte manier van 

helpen van Save the  Children spreekt mij erg aan.”

donateur in beeld
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E enmaal bij Marieke thuis aan haar keukentafel 
in Breda wordt al snel duidelijk hoe welover-
wogen haar keuze is. “Toen ik twee jaar gele-
den doorgroeide in een managementfunctie, 

maakte ik ook financieel stappen. Ik heb het goed, 
maar dat geldt lang niet voor iedereen. De wereld is zo 
oneerlijk verdeeld. Daarom wilde ik  iets teruggeven 
aan de maatschappij. Tijd voor vrijwilligerswerk zat er 
niet in, want ik werkte ruim 40 uur per week. Daarom 
werd het steun in de vorm van geld.”



Kinderen zijn de toekomst
Marieke verdiepte zich in allerlei thema’s die ze belangrijk 
vindt. Zo doneert ze nu aan de Dierenbescherming, stich-
ting Alzheimer – ze zag haar eigen oma door dementie 
steeds verder afglijden – én aan Save the Children. “Kinde-
ren zijn de toekomst. Ik vind het aangrijpend om te zien 
dat er kinderen zijn die veel minder kansen krijgen. Zij 
zijn vaak overgeleverd aan de situatie waarin ze zich bevin-
den. Dat onrecht raakt me heel erg.”

Echt verdiepen
“Ik wilde dus graag iets voor kinderen betekenen en zo 
kwam Save the Children op mijn pad. Natuurlijk had ik 
al eens van de stichting gehoord, maar ik ben me ook 
gaan verdiepen in wat ze doen en waar ze dat doen. Hun 
concrete verhaal vind ik geloofwaardig en eerlijk. Een 
inzet die vanuit de juiste drive gebeurt. In alles wat ik zie, 
lees en meekrijg, staat het kind écht centraal. Dat voelt 
oprecht. Mooi om te lezen hoe zij kinderen op zoveel ver-
schillende plekken ter wereld kunnen helpen.”

Transparant
“Hoewel ik op dit moment alleen bijdraag in de vorm 
van geld, voelt dat zeker niet als afkopen. Mijn geld 
komt zó goed terecht. Save the Children is altijd 
heel transparant over wat zij doen met alle donaties, 
waar het geld naartoe gaat en wat het doet. Ik lees de 
nieuwsbrief elke maand. Zo weet ik: dit is er aan de 
hand en dit doen we met jouw geld. Heel praktisch, 
dat geeft mij een goed gevoel. Misschien is wat ik doe 
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‘ Het is een gemiste  
kans als je kinderen  
niet de juiste kennis  
en tools meegeeft’

donateur in beeld

WOORDZOEKER
23

colofon
SAVE Magazine is een uitgave  
van Save the Children en  
verschijnt twee keer per jaar.
Hoofdredactie Hayat Mahtillo en 
Charlot Spoorenberg
Eindredactie Riejanne Wolswinkel 
Vormgeving Lena Steinborn
Realisatie Scripta

De inhoud van dit magazine is in 
het bezit van Save the Children.  
Het gebruik van deze inhoud 
 zonder expliciete toestemming 

van Save the Children is niet 
gewenst. Aan de inhoud van dit 
magazine kunnen geen rechten 
worden  ontleend. De namen van 
de  geportretteerde personen in dit 
magazine zijn waar nodig fictief.

Als grootste onafhanke lijke kin
derrechtenorganisatie ter wereld 
geven wij kinderen een gezonde 
start en de kans om te leren. En we 
beschermen kinderen tegen mis
bruik, verwaarlozing en uitbuiting. 

Wij reageren op  noodsituaties, 
 realiseren duurzame ontwikke
ling en zorgen dat de stem van 
 kinderen wordt gehoord. Elke dag 
weer. Onvoorwaardelijk.

Meer informatie over doneren:
T: 070  338 44 44
donateursservice@savethechildren.nl
www.savethechildren.nl 

Save the Children
Postbus 82061
2508 EB Den Haag

Win een exemplaar 
van De Rode Koffer

Om kinderen in  Afghanistan 
weer te laten lezen heeft 
Save the Children 80 
nieuwe kinderboeken op de 
Afghaanse markt gebracht. 
Tegelijkertijd werden Neder
landers uitgedaagd een 
verhaal te schrijven voor de 
Afghaanse doelgroep, met als 
thema een rode koffer. De 20 
beste verhalen zijn gebundeld 
tot een kinderboek (812 jaar). 
Het boek is in Afghanistan 
gepubliceerd én in het Neder
lands te koop.

Wilt u kans maken op een 
exemplaar van De Rode 
 Koffer? Stuur de oplossing 
per email of post naar ons op 
voor 30 november 2022.
E-mail: donateursservice@
savethechildren.nl
Post: Antwoordnummer 
10672, 2501 WB Den Haag 

Vermeld hierbij s.v.p. uw 
naam, adres en telefoon
nummer. De winnaars 
 ont vangen bericht voor 
31 december 2022.

Oplossing 

De betrokkenheid, het er zijn, erover vertel
len en laten zien wat je doet – dat spreekt 
Marieke aan in Save the Children. Zij roept 
andere donateurs op om ook hun verhaal te 
vertellen. “Als elke donateur vertelt waarom 
hij of zij het belangrijk vindt om mee te 
helpen, kan dat veel doen. Ik deel ook vaak 
mijn verhaal en motivatie. Daarmee kun je 
anderen raken, inspireren en aanzetten tot 
nadenken. Het zijn de speldenprikjes die het 
‘m doen!”

ACTIES
AFRIKA
ARMOEDE
CONFLICTEN
CORONA
CORRUPTIE
DONATIE
DRIVE
DROOGTE
ETHIOPIE
FLESSEN
GESPREK
HELPEN
HONGER
INDONESIE
KENIA
KIND
KLIMAAT
LAOS
MOEDER
MOZAMBIQUE
ONDERVOEDING
ONRECHT
OPRECHT
PRINSES
PROBLEEM
PROGRAMMA
REDDEN
REGEN
SOMALIE
TARWE
TEKORT
TROTS
VOEDSEL
YELL

maar een speldenprikje, maar alles is beter dan niets. 
Juist door alle kleine speldenprikjes die we samen 
uitdelen, krijgen we ontzettend veel voor elkaar.”

Meehelpen
“Een thema dat mij na aan het hart ligt, is onderwijs. Een 
kind is de toekomst. Alles wat je erin stopt qua educatie, 
krijg je op een gegeven moment weer terug. Het is een 
gemiste kans als je kinderen niet de juiste kennis en tools 
meegeeft. Hiermee geef je hen een basis van waaruit ze 
kunnen opgroeien tot mensen die iets kunnen betekenen 
voor deze wereld. Daar help ik graag aan mee! Zelf zit ik 
momenteel in een fase waarin ik niet meer 40 uur wil wer-
ken, maar tijd wil overhouden voor andere dingen. Ik ben 
dan ook gestopt als communicatiemanager en me aan 
het beraden op de toekomst. Naast mijn werk wil ik graag 
bijdragen aan de maatschappij. Misschien Nederlandse 
taalles geven aan asielzoekers of aan laaggeletterde kinde-
ren. Of vrijwilligerswerk doen voor Save the Children. Zo 
kan mijn speldenprik nog wat groter worden!”

De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram verborgen. 
Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt.  Plaats de resterende let
ters in het oplossingsbalkje en u ziet de oplossing van deze puzzel.
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WAAR VOEDSEL SCHAARS IS,  
GEVEN WIJ KINDEREN

EEN GOEDE START.  
ONVOORWAARDELIJK.


