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P I M  K R A A N 
is algemeen 

 directeur van 
Save the Children 

 Nederland.

‘Kinderen hebben 
het recht om gehoord 

te worden’

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, 
onze campagne op televisie die de 
kracht van kinderen centraal stelt. 
Hier gaat ook het magazine over, 

want kinderen hebben vaak hele goede en 
bruikbare ideeën, maar worden veel te vaak 
genegeerd. En zeker waar het gaat over kwes-
ties die hun toekomst aangaan, hebben ze 
het recht om gehoord te worden. Kinderen 
worden nog steeds het meest geraakt door 
klimaatverandering en confl ict, maar worden 
niet zo vaak om hun mening gevraagd. 

Save the Children doet daar wat aan. In onze 
programma’s maken we kinderen wereldwijd 
bewust van de rechten die ze hebben en hel-
pen hen vervolgens deze te laten gelden. Want 
de kracht van een kind komt voort uit geleerde 
vaardigheden. Zoals voor jezelf opkomen, 
omgaan met geld, je uitspreken en het plan-
nen van en bouwen aan een toekomst. Lees bij-
voorbeeld het inspirerende verhaal van Akumu 
Harriet Odwar op pagina 11, die door ons Youth 
Innovation Lab programma een eigen bedrijfje 
kon beginnen. 

Hoe sterk kinderen ook kunnen zijn, soms heb-
ben ze door omstandigheden toch een zetje in 
de goede richting nodig. Dat kan zijn bij grote 
uitdagingen als de impact door klimaatver-
andering, leven in armoede, terechtkomen 
in confl ict of moeten vluchten. Met onze pro-
gramma’s helpen wij hen weerbaar en zelfred-
zaam te zijn. In het hoofdartikel leest u hoe wij 
dat onder meer met het programma Speaking 
Minds doen. Dank u voor uw bijdrage aan ons 
werk. Ik wens u veel leesplezier. 
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‘Ik wil het verhaal vertellen 
van kinderen die niet kunnen 
vluchten’

Zie ook pagina 4 en 12

Uitgelicht

EEN PODIUM 
VOOR JONGEREN 
Speaking Minds slaat een 
brug tussen prak  sch 
 opgeleide jongeren en 
 gemeentes, zodat jongeren 
hun stem kunnen laten horen. 

Donateur in beeld

KINDEREN ZIJN 
DE TOEKOMST
‘Graag geven we terug aan 
de wereld. We wisten direct 
dat het iets voor kinderen 
moest zijn.’
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op de cover
Ousmane (11) woont bij zijn 
tante Awa in een dorp in Mali. 
Zijn  vader is gedood  jdens het 
geweld in Mali, Burkina Faso 
en Niger. Omdat zijn moeder 
 worstelde met haar verlies en 
het alleen opvoeden van andere 
 kinderen, bood Awa aan  Ousmane 
in huis te nemen. Daar hee   ze 
geen spijt van: “Zijn aanwezig-
heid is een genot”. Ousmane gaat 
naar een door Save the Children 
gesteunde school en stort zich 
op zijn studie: “Ik ben sterk, ik 
ben moedig. Niemand werkt 
harder dan ik”. Kracht en moed 
zijn kwaliteiten die  Ousmane, die 
zoveel hee    meegemaakt en toch 
de mensen om hem heen zoveel 
kan bieden, met recht voor zich 
opeist.

Foto: © Save the Children / Seyba Keita
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De prijs is de afgelopen jaren omhooggescho-
ten, doordat de vraag naar echte vanille is 
toegenomen. Maar vanilleboer zijn is niet 
eenvoudig. Vanwege de hoge waarde is dief-

stal een groot risico. Ook kan de hele oogst in één dag 
worden weggevaagd door extreem weer of aangetast 
worden door ziekte. Daarnaast hebben jongeren weinig 
kansen op Madagaskar. Hun stem is niet veel waard.

Save the Children is op Madagaskar een opleidingscen-
trum gestart, het Maison Familiale Rurale. Hier kun-
nen jongeren een vak leren. Germina, een tikje verlegen 
maar ook vrolijk, is blij dat ze daar naartoe kan. “Ik leer 
hoe vanillelandbouw werkt. Het is een goede opleiding 
en het is wat ik het liefste doe, want in de toekomst 
hoop ik mijn eigen plantage te hebben.” Ook helpt Save 
the Children vanilleproducenten, zoals de broers van 
Germina, bij de verkoop van de vanille. “We leren hoe 
we een eerlijke prijs voor de oogst krijgen en er meer 
geld mee kunnen verdienen.” 

Om jongeren meer zeggenschap te geven in hun eigen 
gemeenschap, heeft Save the Children een Youth 
Association opgericht. Germina: “We helpen door bij-
voorbeeld irrigatiekanalen schoon te maken en wegen 
te repareren.” Zo’n tweeduizend jongeren zijn hierbij 

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.

Op Madagaskar wonen bijna 27 miljoen men-
sen. 80% van alle vanille op de wereld wordt hier 
geproduceerd. Save the Children werkt samen met 
vanillebedrijven om het leven van werknemers en 
de toekomst van hun kinderen te verbeteren. Zo 
s  muleert Save the Children dat mensen vooruit 
denken door rijstvoorraden aan te leggen en biedt 
beurzen en trainingen om nieuwe inkomsten-
bronnen te genereren. De ac  viteiten binnen de 
jeugdverenigingen helpen om jongeren een betere 
posi  e te geven. Save the Children werkt in 36 
dorpen.

betrokken. Ook leert Germina van alles over zaken als 
gezinsplanning, lichamelijke gezondheid én sociale 
relaties. “We leren hoe je de rust kunt bewaren in de 
gemeenschap, om niet betrokken te raken als mensen 
ruzie maken. En ik leer over kinderrechten.”

Vooral voor vrouwen en meisjes is het leven moeilijk, 
ervaart ze. “Ik zie dat in mijn voetbalteam. We worden 
anders behandeld omdat we een meidenteam zijn. Dat 
is niet eerlijk.” Germina is al drie jaar verdediger in een 
van de voetbalteams binnen de jeugdvereniging. “De 
mening van mensen verandert als ze zien ons spelen, 
want we zijn sterk. Tegenstanders zijn bang voor ons!” 
Ze geniet van de vriendschappen binnen het team. “Die 
zijn gebaseerd op vrede en respect. We kletsen over het 
leven en de liefde,” lacht ze.

‘ We krijgen nu een eerlijke 
prijs voor de oogst’

Save the Children  
op Madagaskar

Germina is 17 jaar en woont 
op Madagaskar. Zij groeit op 
in een familie van vanille-
boeren. Het is een kwetsbaar 
bestaan, maar desondanks is 
het  Germina’s droom om ooit 
een eigen  plantage te hebben. 
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SPEAKING MINDS 
BIEDT JONGEREN 
EEN PODIUM

Groep 7 van een school 
in IJsselstein ging 
in gesprek over het 
 regeerakkoord met twee 
Tweede Kamerleden en 
drie lokale politici. 

uitgelicht06

In ons land groeien nog steeds ruim 250.000 kinderen op in 
gezinnen die leven onder de lage-inkomensgrens. Om deze 
kinderen en jongeren te bereiken, te horen wat ze nodig 
hebben en hen een podium te bieden om hun mening te 
ventileren, zette Save the Children het schoolprogramma 
Speaking Minds op.  Een effectieve manier om gemeentes 
direct in contact te laten komen met deze moeilijk te bereiken 
doelgroep. “Met Speaking Minds slaan we echt een 
visuele brug tussen beide werelden.”
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H oe geweldig zou het zijn als gemeenten 
in hun (armoede)beleid voor praktisch 
 opgeleide jongeren, de jongeren zelf vraagt 
wat zij nodig hebben? Met de komst van 

Speaking Minds ging er op dat vlak in 2016 een droom 
van Marjolein Weidema (34) in vervulling. Ook scholie-
ren zijn blij met dit initiatief. Leerlingen Ridvan (18) en 
Gideon (18) uit Delft – die inmiddels de mbo-entree- 
opleiding  volgen – deden vorig jaar met hun klas mee aan 
het  project. “Goed om te weten dat onze mening telt!” 

Armoede en geldproblemen
Nu, een jaar later, zit Marjolein (Expert Children’s and 
Youth Participation bij Save the Children) weer om 
de tafel met Ridvan en Gideon. Zij zijn beide student 
aan het PROGrotius College, een school voor praktijk- 
en entreeonderwijs in Delft. Marjolein begeleidde de 
klas van beide jongens vorig jaar bij dit project en is 
benieuwd hoe ze erop terugkijken. Vanuit het thema 
Youth Empowerment (zie kader) zorgt Speaking Minds 
ervoor dat beleidsmakers van gemeenten in contact 
komen met praktisch opgeleide jongeren. Voor hen 
een uitgelezen kans om te vertellen waar ze tegenaan 
lopen, wat ze nodig hebben én advies te geven. In dit 
project speelde het thema armoede en geldproblemen 
de hoofdrol, maar Speaking Minds behandelt op scho-
len ook thema’s als veiligheid, seksualiteit en klimaat.

Niemand luisterde
Gideon wil graag weten hoe Marjolein op het idee voor 
Speaking Minds is gekomen. “Door mijn eigen erva-
ringen”, vertelt ze. “Ik groeide op met een verstandelijk 
beperkte broer, grotendeels zonder vader – hij overleed 
plotseling op mijn 11e – en met een moeder waarmee ik 
niet kon praten. Thuis, maar ook op school, was niemand 
geïnteresseerd in mijn mening. Al heel jong wist ik dat ik 
anderen hierbij wilde helpen, want dat gevoel gunde ik 
niemand. Kinderen en jongeren het gevoel geven dat ze 
belangrijk zijn, is mijn allerbelangrijkste motivatie.”

Daarom naar praktijkscholen
Als stagiaire bij Save the Children mocht Marjolein in 
2016 het Speaking Minds project verder ontwikkelen. 
Met als missie om armoede onder kinderen en jonge-
ren in Nederland weg te nemen. Ridvan: “Waarom is het 
belangrijk dat jongeren op praktijkscholen hieraan mee-
doen?” Marjolein: “Omdat jullie zo zelf kunnen vertellen 
wat je écht belangrijk vindt en waar je tegenaan loopt. We 

Marjolein Weidema (expert Children’s and Youth Par  cipa  on, in gesprek met scholieren Gideon en Ridvan, deelnemers aan Speaking Minds.

‘ Goed om te weten dat 
onze mening telt’

 — Ridvan

uitgelicht08

‘ Veel jongeren praten niet over 
hun geldproblemen’

 — Gideon

weten dat op praktijkscholen, het MBO en het VMBO veel 
scholieren zitten waar armoede en geldproblemen vaker 
een rol spelen. Wat Speaking Minds zo mooi maakt, is 
dat gemeenten direct contact hebben met praktisch 
opgeleide jongeren zoals jullie. Zij horen uit de eerste 
hand wat er leeft. Met jullie adviezen kan de gemeente 
direct aan de slag en dit eventueel meenemen in hun 
beleid. En omdat het een schoolproject is, doe je dit 
 tijdens schooluren en ben je er geen extra tijd aan kwijt!” 

Anonieme brievenbus
Marjolein: “De gemeente vroeg aan jullie wat leerlingen 
die in armoede opgroeien nodig hebben om zich min-
der arm te voelen. Weten jullie nog wat het advies was 
van jullie groepje?” Gideon: “Ons idee was de eerste stap 
naar de anonieme brievenbus. Veel jongeren praten niet 
over hun geldproblemen. Ze schamen zich of zijn bang 
om ermee gepest te worden. Daarom bedachten we de 
brievenbus op een onopvallende plek in school waar je 
een briefje met jouw telefoonnummer of mailadres kunt 
stoppen. Zo meld je anoniem dat je een probleem hebt en 
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kan je om hulp vragen. Hier op school zitten veel vluch-
telingenkinderen die nauwelijks geld hebben. Voor hen 
zou dit goed kunnen werken. Helaas is de brievenbus er 
nu nog niet, maar de gemeente is er wel mee bezig!” 
Ridvan: “Ons idee was gratis openbaar vervoer voor leer-
lingen van het praktijk- en entreeonderwijs. Veel leer-
lingen moeten ver reizen om naar hier te komen. Soms 
wel een uur fi etsen omdat er geen geld is voor de bus of 
trein. Met een OV-studentenkaart los je dit op en is er 
minder uitval. De gemeente vertelde al wel dat dit heel 
duur is en dus waarschijnlijk niet gaat lukken. Jammer.” 

Zo trots op de leerlingen
Marjolein: “Leerlingen komen elke keer met zulke goeie 
ideeën. Daar gaan ze 6 weken lang een dag per week mee 
aan de slag. Hun advies werken ze onder andere uit via 
een zelfontworpen fotobord. Tijdens de slotbijeenkomst 
gebruiken ze dat in hun presentatie aan alle betrokken 
medewerkers én de wethouder. Superspannend, elke 
keer weer. Maar wat ben ik trots op jullie; dat jullie er 
staan en met zulke goede adviezen komen. Inmiddels 
zijn we met dit project in bijna 40 gemeenten op scho-
len geweest en zien we bepaalde adviezen landelijk terug-
komen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld 
betaalbaar gezond eten in de schoolkantine. Hier op het 
Grotius was een advies om te kunnen pinnen in de kan-
tine, zodat leerlingen sneller hun lunch op school kopen. 



Dat is inmiddels een feit. Leerlingen gaan nu eerder naar 
de kantine in plaats van buiten school een ongezonde en 
duurdere snack te halen!”

Grote toekomstdromen
Tot slot willen Ridvan en Gideon nog van Marjolein 
weten waar Speaking Minds over 5 jaar staat. “Wat een 
mooie vraag! Ik heb grote dromen. Dus hoop ik dat elke 
gemeente in Nederland alle praktisch opgeleide jonge-
ren heeft bereikt, hen continu vragen stelt en naar ze 
luistert. Dat praktisch opgeleide jongeren weten dat 
hun mening belangrijk is. Daarnaast hoop ik dat wij 
als Speaking Minds dan niet meer nodig zijn. Dat elke 
gemeente dit zelf oppakt aan de hand van de trainingen 
die wij medewerkers nu geven.” Beide jongens zijn het 
er in ieder geval over eens dat het project heel nuttig is. 
“Het was leerzaam en zinvol. We weten nu beter de weg 
naar de gemeente en door onze adviezen kunnen er ook 
echt dingen veranderen!”

uitgelicht10

Wat is Youth 
Empowerment?

Speaking Minds is een voor-
beeld van een programma 
binnen het thema Youth Empo-
werment (YE) van Save the 
Children. Met YE moedigen we 
wereldwijd  jongeren en jong-
volwassenen via allerlei pro-
gramma’s aan om de controle 
te pakken over hún leven. Dat 
doen we door hen skills aan te 
leren op het gebied van sociale 
vaardigheden, communica  e en 
hun eigenwaarde een boost te 
geven. Op deze manier denken 
zij mee over oplossingen voor 
hun eigen uitdagingen (zoals 
armoede en geldproblemen), 
hoe zij deze aan kunnen pakken 
en om ac  e te ondernemen. 
Door deze doelgroep te onder-
steunen komen zij meer in hun 
kracht te staan en maken ze 
daadwerkelijk gebruik van hun 
mensen rechten als hun recht op 
overleven, bescherming, ontwik-
keling en par  cipa  e. Een uitge-
lezen kans om zo het welzijn en 
levens kansen van jongeren in de 
 toekomst te verbeteren.

Youth Economic Empowerment
Save the Children helpt ook 
mee om de economische posi  e 
van jongeren te versterken. Voor 
de een kan dat bijvoorbeeld een 
beroepsopleiding (technische 
vaardigheden) zijn of  begeleiding 
via een mentorschap. Maar ook 
het leren van so   skills, jongeren-
par  cipa  e, het  koppelen van 
jongeren aan marktkansen en 
het onder steunen van jongeren 
op weg naar fatsoenlijk werk 
horen daarbij. 

‘ Unda velendis alit faccusdae. Ut que 
porrovid magnimp oriosam, of cipien-
da ilitatias es dendisquis aut vel ipis’

‘ Mijn droom? Dat over 5 jaar alle praktisch 
opgeleide jongeren zijn bereikt.’  

 — Marjolein

Meer weten? 
Check speakingminds.nl

Benson Ocheng werkt als Youth Engage-
ment Coordinator voor Save the Child-
ren in Oeganda. Hij is nauw betrokken 
bij het Youth Innovation Lab in zijn land 
en dan specifi ek in het Kiryandongo  
 district. Hoewel hij al veel projecten en 
programma’s heeft gecoördineerd, kan 
hij er niet over uit hoe fantastisch hij 
juist dit initiatief vindt. “Het heeft mijn 
ogen geopend voor wat mogelijk is.”

Aantasting leefomgeving tegengaan
Het Youth Innovation Lab (YIL) is een 
Save the Children-initiatief dat lokale 
jongeren, experts en ondernemers bij 
elkaar brengt. Groepen van 15 tot 25 
jongeren ontwikkelen samen inno-
vatieve oplossingen om verdere aan-
tasting van hun leefomgeving en die 
van hun gemeenschap tegen te gaan. 
Die  oplossingen kunnen gericht zijn op 
bijvoorbeeld technologie, ondernemer-

schap of sociale impact. Ze pitchen hun 
ideeën voor experts en ondernemers. 
Veel belovende ideeën krijgen onder-
steuning, zodat de jongeren ze verder 
kunnen uitwerken in een kansrijk 
 businessplan. Het doel is dat jongeren 
uiteindelijk een duurzaam bedrijf op 
poten zetten waarvan ze kunnen leven.

Opgebloeid door het Youth 
Innovation Lab

Benson noemt als voorbeeld Akumu 
Harriet Odwar: “Ze is de leider van 
de God is Able Youth Group. In het 
begin was ze een verlegen meisje. Naar 
school ging ze niet meer. Ze sloot zich 
aan bij de groep en bloeide op door 
het YIL. Ze begon zwerfafval dat overal 
rond slingert, zoals plastic fl esjes, te 
verzamelen. Ze beschilderde de plastic 
voorwerpen en maakte er prachtige 
 creaties van die ze verkocht. Ze richt-

werk aan de winkel

Jongeren middelen en  ondersteuning 
bieden, zodat ze met hun eigen 
 innova  eve ideeën en projecten hun 
leef omgeving kunnen  verbeteren. 
En daar ook nog geld mee gaan 
 verdienen. Dat is de kern van het 
Youth Innova  on Lab (YIL) in Oeganda.

De feiten
• Vijf regio’s in Oeganda doen 

mee aan het Youth Innova  on 
Lab dat in 2021 begon en tot 
en met 2024 loopt.

• Jongeren die meedoen zijn 
 tussen de 15 en 24 jaar oud, 
 zi  en niet meer op school en 
hebben geen (structureel) werk.

VAN VERLEGEN 
MEISJE NAAR 
ZAKENVROUW

te haar eigen bedrijf op, geholpen 
door het netwerk van YIL. Ze is nu 
een  zakenvrouw, een voorbeeld voor 
 andere jongeren.”

Akumu Harriet Odwar overhandigt een van haar zelfgemaakte crea  es. 
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E ind februari vorig jaar escaleerde het confl ict 
in Oekraïne. Het staat in Vsevolod’s geheugen 
gegrift. “Toen er werd geschoten, trilden de 
ramen in ons huis. Ik dacht dat ze eruit zouden 

vallen. Voor de oorlog gingen we lekker wandelen in het 
bos, maar nu moesten we ons verstoppen in de kelder 
van de school in ons dorp. We zaten daar samen met veel 
dorpsgenoten. Na een paar dagen keerden we terug naar 
ons huis, waar we ons opnieuw in de kelder verstopten. 
Mijn zusje Mariia is 7 jaar en schrok steeds van het geluid 
van beschietingen. Het licht ging vaak uit en het was er 
koud. Uiteindelijk verlieten we ons dorp en vertrokken 
we naar een andere stad. Ik kon daar niks, ging niet naar 
school. Ik hielp waar ik kon, dweilde de vloer en hakte 
hout. Maar er is geen plek zoals thuis. Ik miste thuis.”

Toen het gezin na ongeveer twee maanden terugkeerde 
naar hun dorp, ontdekten ze dat hun huis was afge-
brand. “Nu wonen we in het huis van onze buren. We 

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.

In Oekraïne werkt Save the Children samen met 
gespecialiseerde partners. Samen bieden we Child 
Friendly Spaces, veilige loca� es waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen, en 
kinderen onderwijs kunnen krijgen. We werken 
samen met scholen en gemeenschapscentra om 
mentale zorg te bieden. Samen met lokale part-
ners ondersteunt Save the Children gezinnen op 
plekken die het zwaarst getroff en zijn door de 
oorlog.

hebben een nieuw huis, maar daar is nog geen elektrici-
teit en we hebben ook nog meubels nodig. Ik kan nu wel 
weer elke dag naar school. Ik hou van school. Misschien 
wil ik later kok worden, want ik kan goed koken. Als 
mijn moeder werkt, zorg ik voor het eten.”

Vsevolods moeder en zusje gaan iedere morgen naar 
een Child Friendly Space in hun dorp. Als Vsevolod 
in het weekend geen school heeft, gaat hij mee. “Het 
is een fi jne en veilige plek om even te ontspannen. 
Psychologen praten er met mijn zusje, zij is bang om 
naar buiten te gaan. De dreiging en de angst blijft. Het 
enige wat we willen is vrede.”

Save the Children  
in Oekraïne

Vsevolod uit Oekraïne is 14 jaar. 
Door de vele beschietingen 
 ontvluchtten ze hun dorp. Nu, 
een paar maanden later, woont 
hij met zijn moeder, broer en 
zusje in het huis van hun bu-
ren. Want in hun afwezigheid 
 brandde hun eigen huis af tijdens 
een  bombardement.

13

‘ We moesten ons 
 verstoppen in de kelder’



belangrijk werk14

Save the Children komt op voor de belangen en 
 rechten van kinderen wereldwijd. Dat doen we door 
beleid en wetgeving te beïnvloeden.  Bijvoorbeeld 
tegen kinderarmoede en  mentale problemen in 
 Nederland, maar ook om de  enorme klimaatcrisis waar 
kinderen wereldwijd de gevolgen van ondervinden 
tegen te gaan. Hiervoor hebben we actief contact met 
politici en  kabinetsleden. In deze  rubriek geven we 
een overzicht van enkele belangrijke projecten  waar 
Save the  Children bij betrokken is.

NATIONAAL ACTIEPLAN 
 KINDERGARANTIE
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werk -
gelegenheid hee   het Ac  eplan Kindergaran  e 
opgesteld. Daarin staat hoe zij kinderarmoede 
willen tegengaan en zich inze  en voor welzijn 
van kinderen. Allerlei organisa  es mochten 
input geven voor dit plan en natuurlijk hee   
Save the Children die kans gegrepen. We 
hebben gepleit voor extra aandacht voor de 
overgangsfase van jongeren in de lee  ijd van 
18- naar 18+. Dit punt is nu verwerkt in de 
‘Aanpak geld zorgen, armoede en schulden 
2022-2025.’ De overheid gaat op een inclusieve, 
adequate manier communiceren met jongeren 
over hun  nanciën vanaf hun ach   ende jaar.

GENERATION HOPE
Bijna een derde van de kinderen wereld-
wijd hee   te maken met armoede en de 
gevolgen van klimaatverandering. Denk 
maar aan overstromingen, droogte en stor-
men. Dit blijkt uit een omvangrijk onder-
zoek van Save the Children, waarin meer 
dan 50.000 kinderen en jongeren tussen 
de 8 en 17 jaar vertellen hoe deze crises 
hun leven beïnvloeden. Hun bevindingen 
zijn samengevat in het rapport ‘Genera  on 
Hope’. Om het verhaal van al deze kinde-
ren kracht bij te ze  en, overhandigden we 
het rapport aan vier Tweede Kamerleden: 
Agnes Mulder (CDA), Laurens Dassen 
(Volt), Joris Thijssen (PvdA) en Pieter 
 Grinwis (ChristenUnie).
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BELEID 
BEINVLOEDEN

Bekijk de video over het 
kinderdebat in IJsselstein.
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BESCHERMING, GEZOND-
HEID EN ONDERWIJS VOOR 
OEKRAÏENSE KINDEREN
Ruim 1.000 Oekraïense kinderen tussen 12 
en 18 jaar en hun verzorgers in Nederland 
en zeven andere Europese landen werkten 
mee aan een onderzoek over hun situa  e. 
Kinderen die de oorlog zijn ontvlucht, wor-
stelen met hun mentale gezondheid. Oekra-
iense kinderen die naar school gaan, voelden 
zich minder vaak eenzaam. In Nederland 
staan inmiddels bijna alle Oekraïense kin-
deren ingeschreven op school, maar de 
vraag blij   of het onderwijs al  jd passend 
is. Daarnaast weten in Nederland meer dan 
de hel   van de kinderen en hun ouders of 
verzorgers niet waar zij terecht kunnen voor 
hulp, sport en hobby’s. Daarin scoort Neder-
land opvallend slechter dan het gemiddelde. 
Save the  Children pleit ervoor dat de EU en 
de na  onale regeringen zich inze  en voor 
bescherming, gezondheid en onderwijs voor 
kinderen uit Oekraïne.

AANDACHT VOOR MENTALE 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
De staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, 
werkt aan de aanpak ‘Mentale gezondheid 
van ons allemaal’. Hiervoor gaat hij in 
gesprek met alle betrokkenen in de prak-
 jk. Hij noemt deze bijeenkomsten ‘Men-

tal Meetups’. Save the Children is daarbij 
 aanwezig om aandacht te  vragen voor pre-
ven  eve interven  es. Die kunnen namelijk 
het risico op mentale gezondheids-
problemen beperken, met name bij 
kwetsbare groepen. In februari 2023 was 
de tweede Mental Meetup. Daarbij ging 
het onder andere over ons programma 
TeamUp en onze podcast #Praatmetmij.

Save the Children werkte samen met 
 kinderboekenschrijver Rindert Krom-
hout om het Regeerakkoord van 2022 in 
kindertaal op te schrijven. Deze hebben 
we overhandigd aan vicepremier Carola 
Schouten. Daarbij organiseerden we een 
debat, waarin een groep leerlingen uit IJs-
selstein over het regeerakkoord in gesprek 
ging met Tweede Kamerleden en lokale 
poli  ci. We willen dat veel overheidsplan-
nen in kindertaal beschikbaar zijn. Voor 
gemeenten ontwikkelden we richtlijnen 
voor het coali  eakkoord en daarover 
hebben we met Amsterdam en Utrecht 
gesprekken gevoerd. Dit hee   uiteindelijk 
in Utrecht bijgedragen aan een veel groter 
plan om ook over andere onderwerpen te 
schrijven in begrijpelijke taal. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over discrimina  e en regels 
voor en over de jeugd. Zo ves  gen we de 
aandacht op kinderrechten.

PLANNEN VAN DE  REGERING EN 
GEMEENTEN IN KINDERTAAL

INITIATIEFWET TEGEN 
 KINDERARBEID EN  
MODERNE SLAVERNIJ
 
Een belangrijke ini  a  efwet werd in 
november 2022 ingediend in de Tweede 
Kamer. Het gaat daarin om duurzaam en 
verantwoord ondernemen. Met deze wet 
worden bedrijven verplicht om te onder-
nemen met respect voor mens, milieu en 
klimaat en misstanden zoals kinderarbeid, 
moderne slavernij en klimaatschade aan 
te pakken. Save the Children is blij met dit 
zeer urgente en noodzakelijke wetsvoor-
stel. Als onderdeel van het Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen Pla  orm 
(MVO Pla  orm) roepen we de poli  ek 
samen op om hiermee door te pakken. 
De par  jen die de wet indienden zijn de 
 ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP.
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Luchtmacht veteraan 
draagt Save-sleutel-
koord met trots
Tussen 1980 en 1992 had Fernand Hollan-
ders het voorrecht, zo schrij   hij aan Save 
the Children, om met de Belgische Lucht-
macht zendingen te vliegen naar de Hoorn 
van Afrika. Hij was bemanningslid op de 
Lockheed C-130 Hercules. Inmiddels is hij 
gepensioneerd en zet Fernand zijn ervaringen 
in als gids in het museum op de vlieghaven 
in Deurne bij Antwerpen. Hij voelt zich nog 
steeds betrokken bij het werk van Save the 
Children en verzocht om een sleutelkoord, 
waaraan hij zijn veiligheidskaart kan hangen 
 jdens zijn rondleidingen. Dankbaar voor zijn 

inzet en met veel genoegen hee   Save the 
Children Fernand dit aandenken toegestuurd.

Lockheed C-130 
Hercules van de 
 Belgische Lucht-
macht, Somalië 1992

Oplossing 
puzzel

RECHT OP… Waar zouden alle  kinderen 
recht op  moeten hebben? 
Kinderen tekenden het.

17

Langedijk was afgelopen zomer het 
decor voor een bijzondere race: inwo-
ners raceten met zelfgemaakte con-
struc� es van bedden op wielen door 
het dorpje. Sinds de jaren ’80 vond 
het evenement al 41 keer plaats in het 
West-Friese dorp. De beddenracers 
proberen in 2,5 uur � jd zoveel moge-
lijk rondes te maken. Kevin Kater en 
Rik Kamphuis lieten zich sponsoren en 

trainden keihard. Ze liepen uiteinde-
lijk 70 rondes, dat is maar liefst 59,5 
kilometer. “We liepen het grootste 
deel van de wedstrijd voorop, maar 
eindigden helaas net 10 seconden 
na de nummer 1. Het was een mooie 
strijd, volgend jaar is die eerste plek 
voor ons!” De prach� ge opbrengst van 
ruim € 2.000 doneerden zij aan Save 
the Children.

In de E� eling worden jaarlijks 
heel wat wensen gedaan bij de 
Wensbron. Al 37 jaar doneert 
de E� eling de opbrengsten uit 
deze Wensbron aan Save the 
Children. Dit hee�  al een mooi 
bedrag opgebracht.

Save in 
biofolie
Met ingang van deze uitgave 
wordt Save magazine voortaan in 
PLA- folie (= PolyLac� cAcid) ver-
pakt. Deze (bio)folie is gemaakt op 
basis van melkzuur. Dit melkzuur 
wordt gewonnen door fermenta� e 
uit plantaardige suikers van ver-
schillende agrarische grondstoff en, 
vooral maïs. De PLA-folie is volle-
dig industrieel composteerbaar. 

Succes,  kinderen 
verdienen het 
allerbeste in 
 moeilijke  jden. 
Als  volwassenen 
worden ze er 
 sterker door, 
want je bent 
nooit alleen.

Bijzondere beddenrace

SAMENWERKING 
TUSSEN DE EFTELING EN 
SAVE THE CHILDREN

DONATEUR IN BEELD:
‘GRAAG GEVEN WE 
TERUG AAN DE WERELD’

PORTRET VAN 
TABASSUM (16): 
‘NEDERLAND IS DE HEMEL’

De kracht 
van kinderen

save
magazine

THEMA

donateursmagazine, uitgave #05, maart 2023saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve
magazine
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18 de wereld van

S inds de Taliban de macht hebben over genomen, 
moeten vrouwen thuisblijven. Zij kunnen niet 
naar buiten zonder begeleiding van een man. 
Mijn nicht van 18 woont daar nog. Zij kan de uni-

versiteit niet afmaken en is zelfs geslagen op straat. Onze 
neef is in zijn slaap vermoord door de Taliban, vlak voor 
zijn trouwdag, uit wraak omdat mijn oom in het leger 
zat dat streed tegen de Taliban. Wij kunnen onze familie 
helaas niet veel spreken, omdat zendmasten zijn neerge-
haald. Maar als we kunnen videobellen, zien we de pijn en 
angst in hun ogen. Tegen de Taliban kun je niks beginnen. 
Als je ze tegenspreekt, schieten ze je dood. Jonge jongens 
sluiten zich aan omdat ze een auto en een geweer krijgen. 
Ook krijgen ze hun diploma’s zonder dat ze er iets voor 
hoeven te doen.”

De vader van Tabassum werkte bij Save the Children 
Afghanistan. “Wat hij precies deed, vertelde hij nooit. 
Dat was te gevaarlijk.” In het najaar van 2021, toen 
het geweld tot een hoogtepunt kwam, wist het gezin 
te vluchten naar Pakistan. “Het was verschrikkelijk. 
We stonden in een kilometerslange rij bij de grens, 
 moesten ’s nachts op een kluitje op de grond slapen.”

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.

Kinderen die nu in Afghanistan opgroeien,  hebben 
nooit vrede gekend. Het land bevindt zich in 
de ergste crisis in de geschiedenis. 28 miljoen 
 kinderen en volwassenen zijn a  ankelijk van 
humanitaire hulp om te overleven en 4 miljoen 
van hen zijn ondervoed. Save the Children werkt 
er al bijna vij  ig jaar. Alleen al sinds 2021 bereik-
ten we ruim 2 miljoen kinderen en hun gezinnen. 
Toen de Taliban aankondigden dat vrouwen niet 
langer voor hulporganisa  es mogen werken, 
moesten we het werk pauzeren, want er werken 
meer dan 2.000 vrouwen bij Save the Children in 
Afghanistan. Inmiddels kunnen we het werk met 
onze vrouwelijke medewerkers deels weer herva  en.

Nu woont ze met haar ouders, broers en zusje in 
een nieuwbouwhuis. “Nederland is de hemel”, zegt 
Tabassum. Ze gaat naar school, het Johan de Witt-
college, waar ze tot augustus taalles krijgt. Daarna kan 
ze verder met de middelbare school. Haar grote droom 
is om arts te worden. “Nederland is goed voor ons. Daar 
wil ik graag iets voor terugdoen.” Tabassum is jongeren-
ambassadeur van Save the Children en wil de stem zijn 
van de Afghaanse kinderen die níet kunnen vluchten. 
“Zij hebben geen toekomst. Ik wil hun verhaal vertellen.”

‘ Ik wil het verhaal  vertellen 
van kinderen die 
niet  kunnen vluchten’

Save the Children
in Afghanistan

Tabassum (16) vluchtte eind 
2021 vanuit Afghanistan naar 
Nederland. Tot die  jd was er 
 al  jd de angst voor de Taliban, 
 vertelt ze vanuit haar huis in 
Nootdorp. “Nederland is de  hemel.”

19
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‘ HET IS TIJD OM 
WAT TERUG TE GEVEN 
AAN DE WERELD’
Ruim 50 jaar zijn ze al samen 
en in al die jaren reisden ze de
hele  wereld over. Vooral Azië 
wist hun hart te stelen. Toch 
zien Hans  Orlemans (81) en 
Ger  Beukenkamp (76) naast al 
die prachtige  culturen, beziens-
waardigheden en natuur ook de 
keerzijde. Hans: “In veel landen 
waar we zijn geweest is zo ont-
zettend veel armoede. Voor ons 

is het nu tijd om iets 
terug te doen; zeker 

voor al die  kinderen. 
 Daarom staat Save 
the  Children sinds 
kort als  belangrijkste 

 erfgenaam in ons 
   testament.”

21donateur in beeld

H ans en Ger wonen samen met kat Klein-
tie midden in Amsterdam. Hoewel beide 
 mannen een succesvolle carrière beleefden – 
Ger zit er als scenarioschrijver trouwens nog 

middenin – groeiden ze na de oorlog op met weinig. 
Ger in Amsterdam-Noord als zoon van een zeilmaker en 
Hans in Tiel als zoon van een handelaar in snoep. 

Op televisie
Ger: “Na een korte carrière in de chemie en scheikunde, 
nam een andere passie het langzaamaan over. Van jongs 
af aan had ik al iets met schrijven, maar geen seconde heb 
ik gedacht dat je daar ook je brood mee kon verdienen. 
Vanaf m’n 17e schreef ik wel al recensies voor huis-aan-
huisblad de Noord-Amsterdammer. Ook zat ik bij een 
amateurtheaterclubje waarvoor ik m’n eerste stukken 
schreef. Pas vanaf 1980 – toen m’n eerste stuk op televisie 
verscheen – werd scenarioschrijven echt m’n beroep. Ook 
heb ik daarnaast altijd lesgegeven in scenarioschrijven en 
tekstanalyse op de toneelschool. Nog steeds werk ik met 
veel plezier. Natuurlijk is het niet meer zo wild als vroeger, 
maar ik zou echt niet zonder kunnen.”

Snoep en acupunctuur 
Hans: “Mijn carrièrepad was eigenlijk van jongs af aan 
al bepaald. Toen ik 9 was overleed mijn vader; hij was 
toen 35. Hij was net een snoep-groothandel 
 begonnen en de familie wilde graag dat ik dat 
voortzette. Door geld bij elkaar te sprokkelen 
– we waren echt arm in die tijd – kon ik naar 



een dure kostschool; een handelsschool in Sint Michels-
gestel. Op m’n 16e was ik klaar om de zaak over te nemen. 
Leuk vond ik het niet, wel kreeg ik er steeds meer lol in 
en wist ik het bedrijf heel succesvol te maken. Twaalf jaar 
later ontmoette ik Ger en we kregen een relatie. Toen hij 
op een gegeven moment graag naar de toneelschool in 
Amsterdam wilde, heb ik de boel verkocht aan mijn jonge-
re broer die ook in de zaak werkte en zijn we vertrokken. 
Wel startte ik op m’n 40e een heel nieuwe carrière als 
fysiotherapeut en acupuncturist. Voor dat laatste woon-
den we zelfs een tijdje in China en Sri Lanka. Ik moest 
toch checken of het allemaal wel klopte met die naaldjes!”

Iets betekenen voor kinderen
Nu beide mannen terugkijken op een rijk leven met 
prachtige reizen door landen waar ook veel armoede is, 
voelen Ger en Hans dat ze iets terug willen doen. Ger: “Dat 
we iets voor kinderen willen betekenen wisten we gelijk. 
Zij hebben de toekomst! Ik zou heel graag willen dat ieder 
kind – zij zijn immers onschuldig – gelijke kansen heeft 
op deze wereld. Mijn trigger om actie te ondernemen 
kwam tijdens een reis in India. Op nog geen honderd 
meter van een grote toeristentrekpleister stond een klein 
schooltje. Toen ik dat lemen gebouwtje binnenliep, al 
die kindjes op houten krukjes en kistjes zag zitten, zag ik 
letterlijk het verschil tussen die toeristen en de werkelijk-
heid. Natuurlijk weet je wel dat het er is, maar dit was echt 
een eyeopener.”

Plan op maat
Hans: “Eenmaal weer thuis kwam ik door een tip in 
contact met het Kiran Fonds; een kleinschalige stichting 
in Haaksbergen die kinderen helpt in Nepal. Inmiddels 
ben ik er (vrijwillig) bestuurder en zie ik met eigen ogen 

Zo werkt nalaten
en schenken
Denkt u erover om net als Hans en Ger Save 
the Children op te nemen in uw testament? 
Anne-Marie Jongepier denkt graag met u mee 
over de verschillende mogelijkheden. Bel of mail 
haar gerust voor een vrijblijvend gesprek bij u 
thuis of op ons kantoor: 070-3384448 of via 
annemarie.jongepier@savethechildren.nl. 

hoe arme kinderen via educatie, kost en inwoning weer 
een toekomst krijgen. Met onze nalatenschap wilden we 
dit heel graag op grotere schaal doen en daarvoor zijn 
we om de tafel gegaan met de Rabobank Charity Desk. 
Zij kwamen met een shortlist van goede doelen waaraan 
we konden schenken; helemaal toegespitst ook op onze 
wensen. Per goed doel stond daarin beschreven hoe ze het 
geld besteden en hoe zij bijvoorbeeld de controle op hun 
uitgaves garanderen. Voor ons stak Save the Children in 
dat plan er ver bovenuit. Toen wisten we het 100% zeker: 
daar gaat onze nalatenschap straks naartoe.” 

‘ Toen ik dat lemen school-
gebouwtje binnenliep, zag 
ik letterlijk het verschil 
tussen die toeristen en de 
werkelijkheid’

donateur in beeld22
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colofon
SAVE Magazine is een uitgave 
van Save the Children en 
verschijnt twee keer per jaar.
Hoofdredactie Charlot Spoorenberg 
en Emma de Melker
Eindredactie Leonie Be   ng 
Vormgeving Lena Steinborn
Realisatie Scripta
Drukwerk Senefelder

Save wordt verpakt in PLA-folie. Deze (bio)- 
folie is volledig industrieel composteerbaar.

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  geportre  eerde per-
sonen in dit magazine zijn waar nodig 
 c  ef.

Als grootste ona  anke lijke kinder-

rechtenorganisa  e ter wereld geven 
wij kinderen een gezonde start en de 
kans om te leren. En we beschermen 
kinderen tegen misbruik, verwaar-
lozing en uitbui  ng. Wij reageren op 
 noodsitua  es,  realiseren duurzame 
ontwikkeling en zorgen dat de stem van 
 kinderen wordt gehoord. Elke dag weer. 

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

www.savethechildren.nl 
Save the Children
Postbus 82061
2508 EB Den Haag

Door de Zweedse  puzzel op te 
lossen maakt u kans op twee 
kaarten voor a  rac  e park de 
E  eling. In deze Wereld vol 
Wonderen  kunnen kinderen 
(en vol wassenen) hun zorgen 
even opzij ze  en en genieten 
van de mooiste sprookjes 
en leukste a  rac  es. 

Wilt u kans maken op twee 
kaartjes voor de E  eling? 
Stuur de oplossing per e-mail 
of post naar ons op voor 
30 april 2023. 

E-mail: donateursservice@
savethechildren.nl
Post: Antwoordnummer 
10672, 2501 WB Den Haag

Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, 
adres en telefoonnummer.
De winnaars ontvangen bericht 
voor 31 mei 2023.Oplossing 
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SAVE THE SURVIVORS

Bekijk hier onze aan-
grijpende film gebaseerd 
op waargebeurde verhalen: 

Kinderen in conflictgebieden die geen kant op kunnen. Kinderen 
die moeten vluchten voor oorlog, geweld of een natuurramp. 
Wij zijn er voor ze. Met directe noodhulp zoals schoon drink-
water, eten en medicijnen.    

Kinderen zijn sterk en veerkrachtig. Maar door hun heftige, vaak 
traumatische ervaringen komt hun mentale gezondheid in gevaar. 
Daarom bieden wij hen én hun ouders psychosociale hulp, zodat 
ze ook mentaal kunnen herstellen. En die psychosociale hulp 
geven wij ze ook wanneer ze, vaak na vele omzwervingen, hier in 
Nederland terechtkomen.  

Hoe sterk ze ook zijn. Wij zijn er voor ze. Save the Children of kijk op SAVETHECHILDREN.NL/FILM

WIJ ZIJN ER VOOR ZE. 
HOE STERK ZE OOK ZIJN. 


