
Educatie voor
THEMA

ieder kind

EXPERT AAN HET 
WOORD: ‘SCHOOL IS 
EEN VEILIGE HAVEN’

NADIA MOUSSAID 
OVER DE SITUATIE 
IN BANGLADESH

donateursmagazine, uitgave #02, september 2021



02 voorwoord

Fo
to

: ©
 A

n
n

ek
e 

H
ym

m
en

PIM KRAAN 

 is sinds 1  september 
2014 algemeen 
 directeur van 

Save the Children 
 Nederland.

‘Onderwijs moet 
bovenaan de 

 agenda staan’

D e wereld verandert in hoog tempo en de 
mens moet zich sneller aanpassen dan 
ooit tevoren. Dat vergt veel van kinderen, 

want dat betekent dat je over de kennis en vaar-
digheden moet beschikken om in die verandering 
mee te kunnen. Met mijn eigen zonen, die beiden 
op de middelbare school zitten, spreek ik daar 
vaak over. Dat het zo fi jn is dat ze al die kennis 
dagelijks aangeboden krijgen. Om van te leren, 
om hun begrip mee te verdiepen en hun geest aan 
te  scherpen. 

Hoe anders is het voor zoveel kinderen in deze 
wereld, die soms nooit een school van binnen zien. 
Omdat hun ouders het zich niet kunnen veroorlo-
ven, omdat er in de nabije omgeving geen school is, 
vanwege de coronapandemie, of omdat het gezin 
ontheemd is geraakt of op de vlucht is. Stelt u zich 
eens voor wat het betekent als overheden na een 
 periode van conflict niet kunnen beschikken over 
 voldoende geschoolde arbeidskracht om het land 
weer te helpen opbouwen. Wie wordt er vervolgens 
zelf leraar om de aankomende generaties te leren 
lezen en schrijven? Dat is de uitdaging van nu.

In dit magazine leest u niet alleen over de 
 problematiek rondom onderwijs, maar ook wat 
Save the Children eraan doet om het probleem 
op te lossen. Nu en in de toekomst. Zoals u ook 
in het hoofdverhaal vanaf pagina 6 kunt lezen, 
is het van groot belang dat onderwijs boven-
aan de agenda van overheden, organisaties en 
bedrijven komt te staan en daar blijft staan. 
Voor ons aller  toekomst. 

Wij zetten ons daarvoor in, met uw steun. 
Samen.  Onvoorwaardelijk.
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Hoe is het nu in... 

BANGLADESH
Wij zijn al decennia actief 
in Bangladesh en blijven 
ons inzetten zolang het 
nodig is.
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op de cover
Monyrath (7) woont samen 
met haar familie in Kampong 
Chum, Cambodja. Ze doet 
mee aan het First Read- 
programma, waarmee Save 
the Children jonge  kinderen 
goed voorbereidt op de basis-
school. Het  programma leert 
ouders hoe ze hun  kinderen 
kunnen helpen bij het leren 
en ontwikkelen. Zo loopt 
Monyrath geen achter stand 
op. “Kinderen die zich voor-
bereiden zijn zelf ver zekerd en 
ik hoop dat ze in de toekomst 
slim en dapper zijn,  zodat ze 
een betere baan  krijgen als ze 
volwassen zijn”, legt haar leraar 
Vongsun Vath uit.

Foto: © Hanna Adcock / Save the Children



AANKOMENDE FEEST DAGEN
 DEKKEN WIJ DE TAFEL 
VOOR  IEDEREEN
Een voedzame maaltijd zou voor ieder kind 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas 
is dat niet altijd het geval. Daarom zetten 
wij vanaf november onze succesvolle ‘Bordje 
bij’-actie voort. Ons doel? Samen met u de 
langste feesttafel van Nederland maken, zodat 
zoveel mogelijk kinderen en hun families een 
maaltijd krijgen. Wij vragen u om (symbolisch) 
een bordje bij te zetten voor kinderen die 
onvoldoende goede voeding krijgen. 

Boskalis zamelt 
50.000 euro in met 
radio-uitzending

Baggeraar en maritiem dienst-
verlener Boskalis bedacht iets 
prachtigs voor hun medewer-
kers, waarvan een groot deel 
door de coronamaatregelen al 
maanden thuiswerkten. Om de 
harde werkers en familieleden 
te verbinden, zonden ze de 
online radioshow Boskalis World-
wide Connected uit. Met een 
programma vol met muziek en 
interviews zamelden de mede-
werkers geld in voor Save the 
Children. Voor elke bijdrage en 
luisteraar heeft onze partner 
Boskalis namelijk een bedrag 
gedoneerd en dat leverde een 
donatie van 50.000 euro op. 
Save the Children is enorm dank-
baar voor deze mooie gift. 

In het Friese Marssum staat de familie 
Dijkstra aan de weg, met een ouderwetse 
handkar. Zo verkopen ze houten fi guren, 
kleurrijk versierde stenen,  zelfgemaakte 
leren sleutelhangers, kaarten, tassen, 
schilderijen en gehaakte mutsen. Dit jaar 

gaat de opbrengst naar Save the Children, 
wat wij natuurlijk geweldig vinden.  Maaike 
 Dijkstra: “We hebben voor Save the 
 Children  gekozen, omdat ieder kind belang-
rijk is. Zij hebben de toekomst en elk kind 
verdient een eerlijke kans.”

Familie Dijkstra 
in actie voor kinderen

04 varia

“Als klein meisje 
vond ik het al 
belangrijk om 

andere kinderen 
te helpen. Door de 
jaren heen kan ik 

hier iedere dag nog 
meer geluk uitha-

len dan vroeger. Bij 
Save the Children 
gaat het niet om 
mijn geluk, maar 

die van ieder kind 
op deze wereld. 
Inmiddels heb ik 

als deur-aan-deur 
werver bij dui-

zenden deuren in 
Nederland aan-
gebeld. Ik geniet 
van het lachen 

met de mensen, 
de gesprekken en 
het delen van ver-
halen. Hoe graag ik 
het ook zou willen, 
niemand kan in z’n 
eentje de wereld 

verbeteren. Geluk-
kig doen wij dat 

samen!”

DEUR-AAN-DEUR 
AMBASSADEUR 

AAN HET WOORD
JUUL VAN DER 

HEIJDEN
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Een pientere jongen met een 
bijzonder rijke woordenschat. 
Epaphrodite heeft een kans-

rijk toekomstperspectief. Hij woont 
met zijn moeder Alphonsine en zijn 
vader Jean in Rwanda en is net met 
de basisschool begonnen. Hoewel 
zijn ouders al vroeg door hebben dat 
Epaphrodite slimmer is dan zijn leef-
tijdsgenoten, wisten ze niet zo goed 
hoe ze hem konden helpen in zijn 
ontwikkeling. 
Daarom woonden ze onze First 
Read-sessies bij, onderdeel van 
het Advancing the Right to Read- 
programma van Save the Children. 
In dit programma leggen we ouders 
uit hoe ze hun kinderen kunnen hel-
pen, bijvoorbeeld door boeken voor 

te lezen. Ook zorgen we ervoor dat 
er veel boeken van goede kwaliteit 
beschikbaar zijn op school en thuis. 
Voor Alphosine en Jean gaat er een 
wereld open. “We hebben een grote 
verandering bij Epaphrodite gezien”, 
zegt Alphonsine. “Ik had er nog 
nooit aan gedacht om mijn kind voor 
te lezen, zelfs niet één keer”, zegt ze. 
“Ik wist niet hoe ik hem kon helpen, 
behalve hem naar school te sturen.” 
Doordat de ouders samen met hem 
(voor)lezen thuis, is Epaphrodite beter 
voorbereid op de schoollessen. Ook 

voelen zijn ouders zich meer betrok-
ken bij zijn opvoeding. “We  volgen 
wat hij op school doet en wat hij 
heeft geleerd. Ook maken we samen 
met hem het huiswerk van school, 
vooral rekenen”, zegt Epaphrodite’s 
vader Jean. “Ik heb nu een nauwere 
band met mijn zoon en maak meer tijd 
vrij om hem te helpen met lezen.”
Het Save the Children-programma 
biedt ook informatie over goede 
voeding, dat essentieel is als kin-
deren hun volledige potentieel op 
school willen bereiken. “We heb-
ben geleerd hoe we een kind een 
uitgebalanceerd dieet moeten 
geven”, zegt Alphonsine. Daarmee is 
Epaphrodite klaar voor een gezonde 
toekomst, zowel fysiek als mentaal.’

de wereld van 05

‘ Dankzij het programma 
hebben we een grote 
verandering gezien’
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Epaphrodite
(6 jaar, Rwanda)



06 uitgelicht

ONDERWIJS IS  

Kunnen lezen en schrijven is voor ieder kind dé basis 
om zich in de toekomst verder te ontwikkelen. Hoewel 
kinderen wereldwijd recht hebben op kwalitatief goed 
onderwijs, waren er zelfs voor COVID-19 maar liefst 258 
miljoen kinderen en jongeren die geen toegang hadden tot 
onderwijs. Om de Nederlandse politiek daarvan te laten 
doordringen beïnvloeden wij veel Haags beleid”, vertelt 
Caroline van de Wetering. “Want er is ontzettend veel 
steun nodig!”

EEN BETERE TOEKOMST
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C aroline werkt sinds 2009 bij Save the 
 Children, waarvan de laatste zes jaar als 
Lobby &  Advocacy Offi cer. “Dat betekent dat 
ik me bezighoud met het beïnvloeden van 

wet, beleid en praktijk. Zowel in politiek Den Haag als 
internationaal. Letterlijk betekent Advocacy ‘belangen-
behartiging’; het belang van kinderen staat bij Save 
the Children voorop. Samen met veel andere colle-
ga’s richt ik me op onderwijs in ontwikkelingslanden. 
Investeringen zijn daar zo ontzettend hard nodig.”

De situatie is zeer urgent, want de wereld heeft te kam-
pen met de grootste wereldwijde noodsituatie in het 
onderwijs ooit. Door corona konden in 2020 meer 
dan 1,6 miljard kinderen niet naar school, omdat deze 
gesloten werden. Daardoor is het leerproces ernstig 
verstoord en lopen de leerachterstanden drastisch 
op. Dit betekent dat een generatie kinderen mis-
schien nooit hun potentieel zal waarmaken vanwege 
het enorme leerverlies. Nu ingrijpen is noodzakelijk, 
want onderwijs legt de basis voor een betere toekomst. 
Het is ook de weg naar het ontwikkelen van gelijkheid, 
democratie, kritisch wereldburgerschap en zelfstan-
digheid voor vrouwen.

Geen geld voor school
“Naast een basis voor een betere toekomst, is school 
een plek voor kinderen om te lachen, leren, spelen, 
groeien en zich te ontwikkelen. Maar ook om te eten! 
Want 130 miljoen kinderen krijgen dagelijks op school 
hun hoofdmaaltijd. Valt school weg, dan vallen ook 
voedzame maaltijden weg. De coronapandemie deed 
daar een fl inke schep bovenop; scholen moesten dicht 
en veel ouders kwamen zonder werk te zitten. Voor 
kinderen betekent dit vaak dat ze hun steentje moeten 
bijdragen aan het gezinsinkomen. Daardoor neemt 
ook kinderarbeid toe. Wat we ook zien is dat meisjes 
sneller op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Zo 
blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan.” De situ-
atie verslechtert als we niks doen en dus grijpt Save the 
Children in.

Minder geld voor onderwijs
“Ieder land moet zelf voor onderwijs zorgen en een deel 
van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) daarvoor reser-
veren. Maar als de economie stagneert, daalt dat BNI 
en gaat er – vooral in landen met een laag inkomen – 
minder geld naar onderwijs. Scholing heeft dan geen 
prioriteit. Daarnaast zijn er elk jaar door belastingont-
duiking en belastingvoordelen miljarden euro’s minder 
beschikbaar voor openbare diensten zoals onderwijs. 
UNESCO – de organisatie van de Verenigde Naties voor 

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur – schat in dat er in 
2022 minstens 178 miljard euro minder naar onder-
wijs gaat. Zo krijgen armere landen steeds meer moeite 
om de pandemie-effecten het hoofd te bieden. Daarom 
startte Save the Children in 2020 een wereldwijde cam-
pagne: Save Our Education. We vinden dat zowel het 
leren als het welzijn van kinderen hoog op de poli-
tieke agenda horen te staan. Beide zijn zeker door de 
 pandemie een stuk schrijnender geworden.” 

50 miljoen euro voor onderwijs
“Vroeger had Nederland op onderwijsgebied echt een 
voortrekkersrol”, vervolgt Caroline. De overheid heeft 
zich jarenlang hard gemaakt voor toegang tot én kwa-
liteit van onderwijs, maar de laatste jaren is de focus 
verschoven naar de overgang van school naar werk. 
“Nu de specifi eke investeringen in onderwijs voor 

Sammy gaat naar school in Rwanda 
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‘ONDERWIJS LAAT 
KINDEREN LACHEN, 

LEREN, GROEIEN 
EN ETEN!’

Fo
to

: ©
 S

av
e 

th
e 

C
h

il
d

re
n

 /
 M

ar
ti

n
 K

h
ar

u
m

w
a

uitgelicht

Moeder Din Satha (38) helpt Monyrath (7) om te leren lezen

Literacy boost
Naar schatting krijgt iets meer dan de helft 
van alle 720 miljoen kinderen in de basisschool-
leeftijd slecht of geen onderwijs of zit onder het 
minimale leesvaardigheidsniveau. Om het leren 
lezen en schrijven echt een impuls te geven, 
heeft Save the Children het wereldwijde alfa-
betiseringsprogramma Literacy Boost opgezet. 
Dit programma richt zich, naast het verbeteren 
van de leesvaardigheid van kinderen, ook op 
bijscholing van leraren en op het vaststellen van 
leesachterstanden. 

Bron cijfers: Save the Children, Wereldbank, UNESCO, 
UNICEF, Human Rights Watch. 

kinderen al jaren teruglopen, zou het mooi zijn als 
Nederland de eerdere rol weer oppakt. Hard nodig 
ook! En daar komt mijn werk als lobbyist en belangen-
behartiger om de hoek kijken. Een mooi resultaat was 
er afgelopen maart, toen duidelijk werd dat (demis-
sionair) minister Kaag van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 50 miljoen euro bij-
draagt aan het Onderwijsfonds Global Partnership 
for Education. Hoewel onze inzet het dubbele was, is 
dit een mooie eerste Nederlandse stap naar meer. Met 
deze investering richt de Nederlandse overheid zich 
specifi ek op onderwijs voor meisjes, omdat er wereld-
wijd 132 miljoen meisjes niet naar school gaan. Dit 
maakt hen extra kwetsbaar om al heel jong uitgehu-
welijkt te worden, maar ook voor seksueel misbruik en 
geweld. Het is onze rol om vervolgens goed in de gaten 
te houden of de plannen ook daadwerkelijk worden uit-
gevoerd. En of de toegezegde bijdrage écht aan onder-
wijs voor meisjes wordt besteed.” Daar zit Save the 
Children dan ook bovenop. Ons doel is te voorkomen 
dat onderwijsfondsen worden aangewend voor COVID-
19-hulp (hoe belangrijk dit ook is) en niet meer voor 
educatie beschikbaar zijn. Des te relevanter nu steeds 
meer kinderen niet naar school kunnen. 

Aandacht voor mentale zorg
“Waar we ons ook hard voor maken, is de aandacht voor 
mentale zorg in het onderwijs. Bij de coronapandemie 
hebben we gezien dat de sluiting van scholen bijdraagt 
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aan negatieve gevoelens bij kinderen, leerkrachten 
én ouders. Kinderen die stress ervaren kunnen niet 
goed leren en leraren die stress ervaren kunnen niet 
goed lesgeven. Aandacht voor welbevinden op school 
is daarom extra belangrijk. Onlangs organiseerden we 
in Nederland een internationaal congres over de situ-
atie van kinderen in confl ictgebieden; met toegang tot 
onderwijs als belangrijk thema. Een van de hoofdspre-
kers was Yasmine Sherif van Education Cannot Wait. 
Als directeur van dit belangrijke onderwijsfonds sprak 
zij over de situatie van kinderen in confl ictgebieden 
en pleitte voor meer aandacht en fi nanciële steun voor 
psychische ondersteuning. Ook dat is lobby: op het 
juiste moment, de juiste mensen een podium geven. 
Mijn kinderen hebben het geluk dat ze in Nederland 
opgroeien en hier kwaliteitsonderwijs volgen. Dat gun 
ik ieder kind! Helaas is de realiteit anders. Dat ik me 
voor deze groep kinderen kan inzetten maakt mijn 
werk voor Save the Children zo mooi.” 

Caroline van de Wetering
Lobby & Advocacy  Off icer 
bij Save the Children

09



10 werk aan de winkel

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, gingen in maart 2020 bijna overal ter wereld 
de scholen dicht. 1,6 miljard kinderen en  jongeren 
kwamen thuis te zitten. Vooral de armste en 
 meest kwetsbare kinderen waren daarvan de dupe. 
Save the Children zet alles op alles om te zorgen 
dat álle kinderen kunnen blijven leren.

We zijn inmiddels anderhalf jaar verder en nog steeds 
kunnen veel kinderen niet naar school. De prijs die ze 
hiervoor betalen is groot. Want zonder onderwijs is 
de kans op een betere toekomst een stuk kleiner. Het 
is nog maar de vraag of al deze kinderen straks weer 
terug naar school komen. Want juist doordat ze hun 
veilige schoolomgeving missen, komen nog meer kin-
deren in de kinderarbeid terecht, zijn er nog meer kind-
huwelijken en tienerzwangerschappen en worden meer 
kinderen door gewelddadige groeperingen gerekruteerd. 
De kinderen die wél terug naar school komen, hebben 
vaak een enorme leerachterstand opgelopen. Omdat er 
thuis geen stimulerende leeromgeving is bijvoorbeeld. 
Of omdat ze geen onderwijs op afstand kunnen volgen. 
Zo’n 465 miljoen kinderen en jongeren hebben thuis 
geen internet, laat staan een telefoon, tablet of laptop.

Onderwijs toegankelijk houden
Er is dus werk aan de winkel voor Save the Children. 
We proberen het onderwijs toegankelijk te houden, 
overal en op allerlei manieren. Door overheden te hel-
pen het (online) onderwijs op afstand vorm te geven. 
Door ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kin-
deren. Door leraren te steunen. We bieden praktische 
hulp in heel veel landen, waaronder Ethiopië.

In Ethiopië raakte de schoolsluiting meer dan 26 mil-
joen kinderen. Samen met het ministerie van Onderwijs 
en UNICEF zetten we een alternatief leerprogramma op. 
We organiseerden negen satelliet tv-kanalen. Via deze 
kanalen konden 8 miljoen kinderen hun lesprogram-
ma’s volgen. In de Somali-regio in Oost-Ethiopië verbe-
terden we onze bestaande kamelenbibliotheek. Met 21 
kamelen, die elk 200 boeken kunnen dragen, bereiken 
we meer dan 22.000 kinderen in 33 dorpen.

Ons werk is nog niet klaar
In Ethiopië hebben we al grote stappen gemaakt, maar 
deze situatie staat niet op zichzelf. In 2021 hebben maar 
liefst 70 miljoen kinderen op 10-jarige leeftijd niet de 
basisvaardigheden om te lezen en schrijven. Door de 
COVID-19-pandemie is deze achterstand alleen maar 
vergroot. Het is dus belangrijker dan ooit dat we er alles 
aan doen om deze leerachterstanden te voorkomen. 

ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN 
BLIJVEN LEREN
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O eganda vangt de meeste vluch-
telingen van heel Afrika op. 
Ruim 60% van deze 1,4 miljoen 
 vluchtelingen is kind. Ze komen 

vooral uit Zuid-Soedan en de Democratische 
Republiek Congo. Deze kinderen hebben vaak 
een traumatische vlucht achter de rug voordat 
ze in Oeganda worden opgevangen. Zodoende 
missen ze ook al langere tijd onderwijs en dat 
levert een onoverkomelijke achterstand op 
als we niet ingrijpen. Door INCLUDE kunnen 
ze weer naar school en krijgen ze een versneld 
leerprogramma om de achterstand in te halen. 

Thuisleerpakketten
Helaas heeft de coronapandemie een grote 
impact op het programma, omdat scholen 
lange tijd gesloten zijn. De gevolgen voor de 
kinderen zijn hierdoor enorm. Philip coördi-
neert het INCLUDE-programma en door de 
pandemie stond hij voor nog grotere uitdagin-
gen dan voorheen. Niet alleen de vluchtelingen-
kinderen zaten thuis, alle 15 miljoen kinderen 

in Oeganda konden niet naar school. Samen 
met zijn collega’s heeft Philip er de schouders 
onder gezet om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen thuisleerpakketten kregen. 
Save the Children weet namelijk hoe belangrijk 
onderwijs voor kinderen is. Daarbij creëerden 
we meer klasruimtes (zodat kinderen minder 
dicht op elkaar zitten), zetten we meer leraren 
in en plannen we om les te gaan geven met dub-
bele shifts als de kinderen weer naar school 
mogen. 

Secundair onderwijs
“School is een veilige haven”, vertelt Philip. 
“Met onderwijs geef je kinderen kennis en 
daarmee hoop. Bij INCLUDE lag in fase 1 de 
focus op het primaire onderwijs. We beginnen 
nu aan fase 2, zodat we ook vervolgonderwijs 
kunnen bieden. Laatst bezocht ik een locatie 
en sprak ik vluchtelingenkinderen die het pri-
maire onderwijs hebben afgerond. Ze staan 
te trappelen om verder te leren. Dat enthousi-
asme, dat inspireert me enorm.”

expert aan het woord

Philip Kateeba
 
is Education Consor-
tium Manager voor 
INCLUDE in Oeganda.
Dit programma, geleid 
door Save the Child-
ren, is erop gericht om 
vluchtelingenkinderen 
weer terug naar school 
te laten gaan en hun 
leerachterstand in te 
laten lopen. 

‘ Het enthousiasme van 
de kinderen om te leren 
 inspireert me enorm.’

11

Geef kinderen 
een kans 
Harriet (14) doet het nu uit-
stekend op school, maar dat was 
zeker niet vanzelfsprekend. Toen 
ze met haar familie Zuid-Soedan 
ontvluchtte, dacht ze dat ze 
nooit meer terug zou keren op 
school. Dankzij INCLUDE laat deze 
zelfverzekerde leerling zien waar 
ze toe in staat is. “Ik ga de wereld 
veranderen”, zegt Harriet. Ze wil 
advocaat worden om zo het leven 
beter te maken voor mensen in 
Zuid-Soedan. 
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12 hoe is het nu in… 

…Bangladesh

dat een vrachtschip vol met eten binnenkomt, dat wij dan 
uitdelen”, legt Onno uit. “Het Wereldvoedsel programma 
(WFP) van de Verenigde Naties koopt producten van 
 lokale aanbieders, die het eten lokaal verbouwen. 
 Rohingya-vluchtelingen krijgen via ons een betaal-
pas, waarmee ze de producten zelf kunnen kopen.” Dit 
 systeem heeft grote voordelen. “We steunen hiermee de 
lokale economie. Dat is belangrijk, want het vermindert 
de onvermijdelijke spanningen tussen de lokale bevol-
king en de vluchtelingen. Maar nog belangrijker: we laten 
de vluchtelingen in hun waarde. Ze kunnen zelf kiezen.”

Alle onderwijsvoorzieningen dicht
Gevluchte Rohingya-kinderen mogen offi cieel geen 
onderwijs volgen. Toch geeft Save the Children les in 
tijdelijke scholen. Tijdens de coronapandemie moes-
ten alle onderwijsvoorzieningen sluiten. “Bangladesh 
is een van de weinige landen waar het onderwijs nog 
steeds niet is opgestart”, vertelt Onno. Dat is zorgwek-
kend. Niet alleen voor de Rohingya-kinderen, maar voor 
alle kinderen in Bangladesh. “Kinderen zitten al meer 
dan een jaar thuis. Lang niet elk kind heeft toegang tot 
een laptop, radio of tv. Ze hebben dus een behoorlijke 
leerachterstand opgelopen. Het risico dat kinderen niet 

“Save the Children is al decennialang aanwezig in 
Bangladesh. En dat merk je”, aldus Onno van Manen, 
landendirecteur van Bangladesh. “We ontmoeten hier 
vaak mensen binnen de overheid die vroeger zelf les 
hebben gehad op een school van Save the Children. 
Dat is het beste voorbeeld van de impact van ons werk!” 
Naast het ontwikkelingswerk, waarvan onderwijs een 
belangrijk onderdeel is, biedt Save the Children ook 
noodhulpverlening. “In het hele land vinden regelmatig 
natuurrampen plaats. Wij zijn altijd snel ter plaatse.”

Het belang van lokale aanbieders
In het vluchtelingenkamp in de stad Cox’s Bazar zorgt 
Save the Children voor onderwijs, kinderbescherming, 
gezondheidszorg en voedselvoorziening. Dat laatste 
gebeurt op een eigentijdse manier. “Het is niet meer zo 

Save the Children werkt al sinds 1970 met kinderen, families, 
gemeenschappen en ministeries in Bangladesh. In vijftig jaar tijd 
hebben we veel verschil gemaakt en laten we zien dat blijvende 
grootschalige verandering mogelijk is. In het land hebben kinderen 
al lange tijd te kampen met onder andere ondervoeding, kindhu-
welijken en achterstallig onderwijs. Hoewel we jaarlijks miljoenen 
kinderen kunnen helpen, is ons werk nog lang niet klaar.
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meer terugkomen op school is groot. Meisjes worden 
uitgehuwelijkt en jongens moeten zwaar werk verrich-
ten. Die kinderen weer op school krijgen, is een van de 
grootste uitdagingen de komende tijd.”

Noodziekenhuis in Dhaka
“Door corona kwam ook ons ondervoedingsprogramma 
– een onderdeel van ons ontwikkelingswerk – gedeelte-
lijk stil te liggen”, vervolgt Onno. “Gelukkig kregen we 
extra geld van de Europese Unie waarmee we kwetsbare 
jonge vrouwen en alleenstaande moeders ondersteu-
nen.” Via het gezondheidszorgprogramma, dat zich 
normaal gesproken richt op moeders en pasgeborenen, 
levert Save the Children een belangrijke bijdrage aan de 
bestrijding van corona in Bangladesh. “We hebben een 
noodziekenhuis helpen opzetten in Dhaka, de hoofdstad 
van Bangladesh. En we helpen het ministerie van gezond-
heidszorg met het trainen van mensen voor het vaccina-
tieprogramma.” Zelfs Cox’s Bazar heeft dankzij Save the 
Children een coronaveldhospitaal. Het veldhospitaal is 
een aanvulling op de acht bestaande gezondheidszorg-
posten, waar Save the Children naast lichamelijke zorg 
ook geestelijke en psychosociale hulp geeft. “Want veel 
vluchtelingen hebben trauma’s, ook kinderen.”

‘Naar school 
voor een 

 betere 
toekomst’

Naast haar werk als journalist en programma-
maker is Nadia Moussaid ook Save the 
 Children-ambassadeur. In 2019 bezocht ze het 
Rohingya-vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar: 

“Een jongetje vertelde me dat hij later piloot wil 
worden. Zodat hij snel kan wegvliegen met zijn 
familie als er weer gevaar is. Dat raakte me heel 
erg. De Rohingya-kinderen zitten vol levenslust, 
ze dartelen rond, zijn supernieuwsgierig. Maar als 
je met ze praat, vertellen ze over nachtmerries en 
hoe bang ze vaak zijn. Hun moeders willen maar 
één ding: dat hun kinderen naar school gaan. Voor 
een betere toekomst. Ik heb gezien hoe het leven 
in Cox’s Bazar is. En geloof me, dat gun je niemand. 
Save the Children doet hele goede dingen in Cox’s 
Bazar. Laten we met z’n allen zorgen dat de levens-
omstandigheden van de Rohingya-vluchtelingen 
verder verbeteren.”
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Nederland

SPEAKING MINDS GEEFT JONGEREN EEN STEM
Speaking Minds laat jongeren mee-
denken, meepraten en adviseren over 
gemeentelijk beleid. Jongeren gaan 
in gesprek met beleidsmakers over 
onderwerpen zoals armoede en schul-
den, veilig opgroeien en seksuele- en 
genderdiversiteit. Beleid dat hen direct 
raakt. De jongeren komen met nieuwe 
plannen en ideeën om vervolgens met 
een gericht advies gemeenten te advise-
ren voor een beter en inclusiever beleid: 
zij zijn de ‘Speaking Minds’. Jongeren 
willen wel verbetering, maar kennen de 

route naar beleidsbeïnvloeding (nog) 
niet. Speaking Minds springt hierop in.
Er is al veel bereikt met Speaking Minds. 
Inmiddels hebben ruim 30 gemeenten 
meegedaan met Speaking Minds en 
konden rond de 900 jongeren hun stem 
laten horen. We werken samen met onze 
coalitiepartners Defence for Children 
en Stimulansz, onder de naam Speaking 
Minds. Recentelijk zijn twee nieuwe 
pilots gestart over veilig opgroeien en 
LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, bisek-
sueel, transgender en intersekse).

JONGEREN HEBBEN ADVIES 
UITGEBRACHT AAN  GEMEENTEN, 
WAARBIJ 86 ADVIEZEN 
ZIJN MEEGENOMEN

NEDERLAND

VENEZUELA
Als grootste onafhankelijke kinder-
rechtenorganisatie ter wereld 
geven wij kinderen een gezonde 
start en de kans om te leren. Dankzij 
uw  steun helpen we kinderen in 
 ongeveer 120 landen. Elke dag weer. 
 Onvoor waardelijk. In deze 
rubriek presenteren we een 
kleine greep uit onze vele 
werkzaamheden.

14 dankbaar werk

870

KWETSBARE KINDEREN 
 BESCHERMDEN WE IN 2020

1.750

Venezuela

HULP VOOR KINDEREN 
IN GEVAAR
Venezuela is een gevaarlijke plek voor 
kinderen. Ieder jaar worden er maar liefst 
24 per 1000 kinderen vermoord. Veel 
gezinnen vluchten daarom naar onder 
andere Colombia en Peru. Wij bieden 
hulp door ervoor te zorgen dat gevluchte 
gezinnen toegang krijgen tot eten, huis-
vesting, medicijnen en andere essentiële 
benodigdheden. Ook richten we ons op 
de belangrijkste oorzaken van gedwon-
gen migratie, zodat gezinnen en kinderen 
Venezuela niet hoeven te ontvluchten.

Oeganda

INCLUDE VOOR BETERE 
EDUCATIE
In Oeganda hebben wij met het INCLU-
DE-programma veel (gevluchte) kinde-
ren basiseducatie kunnen geven. Ook 
zorgden we ervoor dat oudere kinderen 
weer naar school gingen. Vanwege de 
coronapandemie waren veel scholen 
gesloten en hebben we een andere aan-
pak bedacht. Denk aan lessen via de 
radio, thuisleerpakketten en leersessies 
met kleine groepen binnen de gemeen-
schap. Lees meer over het INCLUDE-pro-
gramma op pagina 11.

India

PROJECT #THEINVISIBLES 
VOOR STRAATKINDEREN
Het leven van straatkinderen in India 
is erbarmelijk en daarom heeft Save 
the Children het project #TheInvisibles 
opgezet. Mede dankzij de steun van de 
Nationale Postcode Loterij kregen kinde-
ren een toekomstperspectief. Dat deden 
we door veel straatkinderen een offi cieel 
identiteitsbewijs te geven, waarmee ze 
toegang kregen tot onder andere educa-
tie en gezondheidsvoorzieningen. Ook 
hielpen wij kwetsbare gezinnen om zich 
tegen COVID-19 te beschermen.

OEGANDA

INDIA

MEER WETEN OVER 
ONS WERK IN INDIA? 

Scan de QR-code met de 
camera van uw telefoon. 

STRAATKINDEREN HEBBEN 
WE IN 2020 EEN 
IDENTITEITS BEWIJS 
GEGEVEN

287.045
KINDEREN BEREIKTEN WE
MET LEREN OP AFSTAND

16.082

10.058
KINDEREN GINGEN IN 
2020 WEER NAAR SCHOOL
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Vrijwilliger van het 
                 allereerste uur
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Dankzij de donaties van onze donateurs heeft Save 
the Children steeds grotere stappen kunnen zetten 
om kinderen te helpen. We zijn daarbij heel dankbaar 
voor de vele vrijwilligers die zich onvoorwaardelijk 
hebben ingezet. Hoewel we momenteel geen vrijwilli-
gers meer inzetten, blikken we vol trots terug op het 
werk dat verricht is. Het verhaal van Janneke Matser, 
die twintig jaar lang vrijwilligerswerk voor ons deed, 

raakt ons niet alleen, maar laat ook zien dat er veel 
is veranderd bij Save the Children. Janneke neemt 
ons mee terug naar die tijd.

Janneke ziet de oproep van Save the Children in het 
AD en denkt meteen: deze oproep hebben ze voor 
mij gemaakt. Dit vrijwilligerswerk is mij op het lijf 
geschreven. Janneke Matser is op dat moment net 
met de VUT, de kinderen zijn de deur uit en haar 
man werkt nog. 

Wat zal ze gaan doen met haar vrije tijd? Precies 
op dat moment ziet ze dat Save the Children 
Nederland een vrijwilliger zoekt die ook goede 
kennis heeft van de Engelse taal. Janneke heeft 
Engels gestudeerd en jaren voor Amerikaanse 
organisaties gewerkt. Voornamelijk secretarieel 
werk en vertaalwerk. De perfecte match dus. Het 

gesprek op kantoor met de directeur verloopt goed. 
“Hij was zo blij met mijn komst, want de organisa-

tie in Nederland telde slechts enkele medewerkers”, 
vertelt Janneke. “Ik zag inderdaad stapels mappen en 

volle ladenkasten. Lange tijd was het rustig, totdat ik 
vertaalwerk ging doen.”

Broeden op vertaalwerk
Het eerste persbericht dat Janneke vertaalt, maakt meteen 
diepe indruk op haar en laat zien dat de wereld niet overal 
een veilige plek is voor kinderen. Het gaat over de nood-
toestand in Haïti. Zo veel ellende. “Ik heb veel van dit soort 
teksten vertaald, maar ook andere. Bijvoorbeeld die voor 
de allereerste website. En de teksten voor een periodiek 
magazine. Daarin vertelden veldwerkers in drie landen 
over het werk van Save the Children en werd één kind uit 

Donatietips
Save the Children is altijd dankbaar voor iedere 
gift, hoe groot of klein het bedrag ook is. Waar 
moet u aan denken als u doneert?

•  Een eenmalige gift is een gewone schenking. 
Voor een periodieke gift maakt u een afspraak 
met Save the Children om gedurende ten-
minste vijf jaar elk jaar een gift te doen. 

•  Eenmalige giften kunnen aftrekbaar zijn 
van de inkomstenbelasting. Er geldt wel een 
 minimum- en een maximumbedrag.

•  Een periodieke gift is geheel aftrekbaar van 
de inkomstenbelasting. Er geldt geen onder-
grens en geen maximum. Wel spreekt u door 
middel van een overeenkomst met Save the 
Children af dat u gedurende tenminste vijf 
jaar elk jaar dezelfde gift doet.

•  Na uw overlijden kunt u Save the Children 
wat nalaten, bijvoorbeeld door een vast 
bedrag of een percentage van uw erfenis te 
schenken. Save the Children betaalt hierover 
geen erfbelasting. U kunt dit regelen via een 
testament. Uw notaris kan u meer vertellen 
over de mogelijkheden.

‘ Ik draag Save the 
Children, nu als 
donateur, nog altijd een 
heel warm hart toe.’
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ieder land jarenlang gevolgd. Zo kreeg ik een goed beeld 
van het leven van deze kinderen.” Janneke krijgt soms 
vertaalwerk waar ze fl ink op moet broeden. Zoals op dikke 
juridische documenten of terminologie die veel verschilt 
van het zakelijk engels.

Babymutsjes breien
Als vrijwilliger verricht ze soms ook hand- en spandiensten 
op kantoor. Zo vult ze tijdens een campagne rugzakjes 
voor kinderen. Met vriendinnen breit ze babymutsjes voor 
een landelijke actie. Ze helpt mee met het inpakken van 
de mutsjes die door heel Nederland gebreid zijn. Deze 
mutsjes zijn levensreddend voor bijvoorbeeld pasgeboren 
kinderen in de sloppenwijken van India. Tijdens vrijwilli-
gersbijeenkomsten en lezingen wordt Janneke bijgepraat 
over projecten. Een dialezing over Afghanistan staat haar 
nog goed bij, omdat meisjes die ook zo graag wilden leren 
(wat verboden was) stiekem in een woonhuis les kregen. 
“Dat zie je niet op televisie.” Een andere mooie herinne-
ring is het leeghalen van de wensput in De Efteling. Elk 
jaar gingen de muntjes die bezoekers erin gooiden naar 
Save the Children. Vanwege haar vrijwilligerswerk is Jan-
neke een keer uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Ook 
koningin Juliana, de toenmalige beschermvrouwe van Save 
the Children, was aanwezig. 

Nu donateur
Janneke doet het vertaalwerk graag, maar twee jaar gele-
den houdt ze er toch mee op. Ze is begin 80 en wil ook tijd 
doorbrengen met haar acht kleinkinderen. “Ik draag Save 
the Children, nu als donateur, nog altijd een heel warm 
hart toe. Van een kleinschalig kantoortje is het in twintig 
jaar uitgegroeid tot een professionele organisatie met een 
geweldige directeur.”

Laat uw idealen  voortleven
Veel kinderen hebben het slecht  getroff en 
door de omstandigheden waarin ze zijn 
 geboren. Voor hen zetten we ons dagelijks in, 
omdat we weten dat een gelukkige jeugd de 
beste basis is om je te kunnen  ontwikkelen. 
U kunt hier een belangrijke bijdrage aan 
 leveren met uw nalatenschap. Vraag het 
gratis informatieboekje over nalaten aan bij 

Anne-Marie Jongepier via 
 nalaten@savethechildren.nl 
of bel naar 070 - 338 44 48. 
Ook kunt u deze QR-code 
scannen met de camera 
op uw  telefoon.



toegelicht

Zo besteden   
           we ons geld

2,7%
van ons budget in 2020 
besteedden we aan alge-
mene (administratie) 

kosten. We geven zo 
min mogelijk uit 

aan deze noodza-
kelijke kosten.

van ons budget in 
2020 besteedden we 
aan fondsenwerving. 
Dat deden we op veel 
 manieren, zoals het 
 voeren van campagnes 
en het  werven van 
 donateurs.

5,8%

van ons budget in 2020 
besteedden we aan aan 
onze doelstellingen voor 
kinderen wereldwijd. 
Noodhulp is een belangrijk 
onderdeel daarvan. Daarbij 
zetten we ons altijd in voor 
duurzame ontwikkeling, 
zoals onderwijs, gezond-
heidszorg, armoedebestrij-
ding en kinderbescherming. 
Een ander belangrijk doel 
voor ons is voorlichting 
geven, om ook grote bedrij-
ven, organisaties en overhe-
den in actie te laten komen.

91,5%

*  Save the Children heeft het onafhankelijke 
CBF-keurmerk. Het CBF toetst of goede 
doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen, 
onder andere als het gaat om de besteding 
van donaties. Kortom: uw bijdrage is bij ons 
in goede handen en maakt een groot verschil 
voor kinderen.

Om een indicatie te geven 
hoe we ons geld  besteden, 
lichten we graag onze 
 uitgaven in 2020* toe.
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WOORDZOEKER
AARDRIJKSKUNDE

ALFABET

BIBLIOTHEEK

BIJSCHOLING

GEODRIEHOEK

GESCHIEDENIS

GUM

GYMLOKAAL

HANDVAARDIGHEID 

JUFFROUW 

KLASGENOOTJES

KLASLOKAAL

KRIJT

LEREN

LESPAKKET

LESSEN

LEZEN

OEFENEN

ONDERWIJS

OPLEIDING

OVERHOREN

PROEFWERK

SCHOOLBOEKEN

SCHRIJVEN

TAAL

WISKUNDE

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. 
 Sommige  letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende  letters in 
het  oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

19

colofon
SAVE Magazine is een uitgave 
van Save the Children en 
verschijnt twee keer per jaar.
Hoofdredactie Hayat Mahtillo
Eindredactie Lenneke Müller, 
 Annemieke Riegen 
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 fi ctief.

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 het boek ‘Pippi 
Langkous is jarig’

Door deze woorzoeker op te lossen 
maakt u kans op het boek ‘Pippi 
Langkous is jarig’. Het sterkste 
meisje ter wereld vierde in 2020 
haar 75e verjaardag. Tot op de dag 
van vandaag inspireert Pippi andere 
 kinderen (en volwassenen!) en laat 
ze zien dat alles mogelijk is. 

Om Pippi’s verjaardag te vieren, 
is het boek ‘Pippi Langkous is 
jarig’ ver schenen, een speciale 
verjaardags editie van het boek van 
Astrid  Lindgren. 

Stuur uw oplossing op voor 
31 oktober 2021 om kans te maken 
op de prijs. E-mail: 
donateurs service@savethechildren.nl
of Post: antwoordnummer 10672, 
2501 WB Den Haag. Vermeld hierbij 
uw naam, adres en telefoonnummer. 
De  winnaars ontvangen bericht voor 
30 november 2021.
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Bijna 400 miljoen kinderen wereldwijd kunnen niet lezen en schrijven. 
Omdat scholen dicht zijn, of te ver weg. Omdat er geen lesmateriaal is. 
Of goede leerkrachten ontbreken. En door de coronacrisis is het aantal 
kinderen dat achterstanden oploopt of niet terugkeert naar school 
drastisch toegenomen. 
Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te leren lezen en schrijven. 
Want dat is de beste basis voor hun toekomst. Daarom zet Save the 
Children zich in voor goed onderwijs. Onvoorwaardelijk. 

WAAR SCHOOL 

BRENGEN WIJ 
LEZEN DICHTBIJ. 

ONVOORWAARDELIJK.

VER WEG IS, 


