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Inleiding
Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik
het een mooi onderwerp vind en het kinderen
helpt die in nood zijn en niet naar school
kunnen gaan zoals wij.

Er zijn veel kinderen die hulp nodig
hebben

Gewond
Honger

Geen school

Kinderarbeid

Ziek

Geen thuis

En nog veel meer …
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•

Unicef staat voor United Nations International Children’s
Emergency Fund (Verenigde Naties Internationale Kinderen
Nood Fonds).

•

Unicef is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van
kinderen in alle landen in de wereld.

•

Unicef is een onderdeel van de Verenigde Naties (VN). Vanuit
het hoofdkantoor in New York beslissen de 193 lidstaten van
de VN over belangrijke zaken en gebeurtenissen in de
wereld.

•

Unicef helpt miljoenen kinderen in 158 landen over de hele
wereld. Unicef geeft noodhulp, maar zorgt ook voor blijvende
verbeteringen voor kinderen zoals voldoende eten, schoon
water, hulp bij ziekte en goed onderwijs.

Oprichting Unicef
1946: Oprichting
• Unicef is in 1946 opgericht om hulp te
bieden aan slachtoffertjes van de
Tweede Wereldoorlog. In 1950 was
dat niet meer nodig. Toen begon
Unicef ook kinderen buiten Europa te
steunen.
1989: Verdrag voor de Rechten
van het Kind
• Unicef heeft ook geholpen met de tot
stand koming van het Verdrag voor de
Rechten van het Kind. Dit verdrag is
sinds 1989 door bijna alle landen ter
wereld ondertekend. Deze landen
beloven zich eraan te houden.

Gedicht over rechten van het kind
Het maakt niet uit wie je bent,
als je maar je rechten kent.
Ben je arm of juist heel rijk?
Tenslotte is iedereen gelijk!
Ben je hier geboren, of ver hier
vandaan?
Iedereen heeft recht op een waardig
bestaan.
Geloof je in God of Allah? Om het
even, je verdient een menswaardig
leven.
Jij hebt recht op een eigen verhaal,
een verleden zonder zwarte vlekken,
een naam in je eigen taal,
een thuis, een land, en heel veel
mooie plekken.

Je hebt recht om te studeren,
om na te denken en te leren,
en om je mening te zeggen,
over wat jou aangaat in je leven.
Hopelijk heb jij lef genoeg
met nog een leven voor de boeg,
om steeds opnieuw de zon te zien,
en blijf je hopen, morgen misschien.
Je kan spelen, lachen en dansen.
Je bent vrij en je hebt kansen.
Dat is wat ze verklaren,
in de ‘rechten van het kind’.

Wat doet Unicef?
Unicef helpt om:
• Scholen en ziekenhuizen te
bouwen.
• Veilig en schoon drinkwater.
• Voedsel helpen te verbouwen.
• Voorlichting geven om ziektes
te voorkomen.
• Strijd tegen kinderarbeid.
• Snel noodhulp bij rampen te
geven.

Hoe komt Unicef aan geld?
Unicef komt aan geld op verschillende manieren:
•

Jaarlijkse bijdrage van rijke landen

•

Giften van donateurs, bedrijven en scholen

•

Inzamelacties van vrijwilligers en ambassadeurs zoals:
-

•

In Nederland: Monique van de Ven, Nicolette van Dam,
Jörgen Raymann, Edwin Evers, …
Andere landen: Leo Messi, Robbie Williams, David Beckham,
Shakira, Jackie Chan, …

Mensen zoals jullie en ik kunnen ook Unicef steunen door
wenskaarten, T-shirts, speelgoed en andere leuke dingen
te kopen van Unicef.

Millenniumdoelen
• In 2000 hebben 189 lidstaten van de Verenigde Naties acht
doelen vastgesteld die een einde moeten maken aan
extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de
wereld.
• Doel 1: Uitbannen extreme armoede en honger.
• Doel 2: Goed onderwijs voor alle kinderen.
• Doel 3: Mannen en vrouwen dezelfde rechten.
• Doel 4: Kindersterfte moet zijn gedaald.
• Doel 5: Betere gezondheid van moeders.
• Doel 6: Stoppen van ziektes zoals hiv/aids en malaria.
• Doel 7: Een duurzaam milieu voor meer mensen.
• Doel 8: Wereldwijde samenwerkingsverbanden.

Een paar Unicef projecten

In Burkina Faso tegen
kinderarbeid in de
goudmijnen

Ondervoeding in
Guatemala

In Zambia de ziektes hiv en aids bij
baby's voorkomen

En zelfs in Nederland
heeft Unicef een project
voor asielzoekers.

Dank voor jullie
aandacht!
En steun Unicef verder
voor een goed leven
voor elk kind!

