
Vragen van kinderen over UNICEF in 2014 
Het jaarverslag van UNICEF over 2014 is klaar. In dit verslag laten we zien wat we vorig jaar hebben gedaan. Er staan verhalen en filmpjes in, en een 

heleboel informatie. Maar ga jij ons jaarverslag lezen? Wij denken van niet. Je merkt dat het gemaakt is voor volwassenen. Veel van wat erin staat, vind 
jij vast niet zo boeiend. Toch wil je wel weten wat UNICEF in 2014 voor kinderen heeft gedaan en of dat geholpen heeft. Je bent tenslotte zelf een kind. 

Het gaat ook over jou. Want UNICEF is er voor álle kinderen, altijd en overal.

Ik zou wel eens willen weten……



Er klonk applaus toen Manouk (12 jaar) uit Alphen aan den Rijn haar klas binnenstapte voor haar 
spreekbeurt over UNICEF en kinderrechten. Manouk had het applaus verdiend. Ze was in 2014 de 
winnaar van de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF.  Als prijs kreeg ze bij haar spreekbeurt hulp 
van tv-presentatrice Nienke de la Rive Box. Nienke en Manouk vertelden enthousiast over het werk 
van UNICEF en over de rechten die elk kind op de wereld heeft. Natuurlijk ging de hele klas op de 
foto met Nienke (op de eerste rij, met een zwarte broek) en Manouk (aan de rechterkant van Nienke).

Speciaal voor jou
We vonden het de hoogste tijd voor een 
‘jaarverslag’ speciaal voor jou. Een verslag dat 
antwoord geeft op vragen die kinderen hebben. 
Daarom zijn we naar basisscholen gegaan 
en hebben leerlingen van de groepen 7 en 8  
gevraagd wat zij van UNICEF zouden willen 
weten. Zitten jouw vragen erbij? De kans is 
groot. Kijk maar gauw!



Ook Prinses Beatrix en Prinses Laurentien kwamen naar de Kinderrechtentop. Hier zie je de aankomst 
van Prinses Beatrix. Rechts van haar loopt Jan Bouke Wijbrandi, de algemeen directeur van UNICEF 
Nederland. Aan haar linkerkant zie je Linda Gebel. Zij draagt niet voor niets een kroon en een sjerp. In 
het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi werd Linda gekozen tot Koningin van de Jeugd. Op Kleine 
Prinsjesdag las ze in de Ridderzaal de Troonrede van de Jeugd voor.

1. Welke landen worden door UNICEF geholpen?

UNICEF werkt in (bijna) álle landen. Omdat 
overal kinderen wonen en UNICEF er is voor 
élk kind. Er zijn op de wereld meer dan 2 
miljard kinderen. Die hebben allemaal dezelfde 
kinderrechten. Voorbeelden van kinderrechten 
zijn: gezond en veilig opgroeien, naar school 
gaan, tijd hebben om te spelen, voor je mening 
mogen uitkomen, en bescherming krijgen, 
bijvoorbeeld tegen uitbuiting, misbruik en 
geweld. Kinderen moeten ook voorrang hebben 
bij hulp in noodsituaties. En meisjes moeten 
evenveel kansen hebben als jongens. UNICEF 
heeft van de Verenigde Naties de opdracht 
gekregen om de kinderrechten te bewaken. 
Daarom houdt UNICEF in heel de wereld in de 
gaten hoe de situatie van kinderen is. Ook  helpt 
UNICEF landen om zich beter aan kinderrechten 
te houden. Er zijn landen waar nog heel veel 
moet gebeuren. In andere landen, bijvoorbeeld 
in Nederland, gaat het met de meeste kinderen 
goed. Toch is ook bij ons nog niet alles in orde.

Het Kinderrechtenverdrag
Alle kinderrechten zijn vastgelegd in het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 
In 2014 bestond dit Verdrag 25 jaar. Dat vierden 
we natuurlijk ook in Nederland. Het hoogtepunt 
van het jubileumjaar was de Kinderrechtentop 
op 20 november in Leiden. Kinderen, jongeren, 
wetenschappers, mensen van ministeries en 
kinderrechtendeskundigen bedachten daar 
samen hoe Nederland nóg meer rekening 
kan houden met de rechten van kinderen. Het 
ging bijvoorbeeld over geweld tegen kinderen, 
kinderhandel en kindhuwelijken, over kinderen 
in Caribisch Nederland en over de manier 
waarop bedrijven omgaan met kinderrechten.

2. Hoeveel kinderen worden door UNICEF 
geholpen en op welke manier?

UNICEF helpt héél veel kinderen. Om te 
beginnen de kinderen die het hardst hulp 
nodig hebben. Omdat er in hun land heel grote 
problemen zijn. Het Kinderrechtenverdrag is de 
basis van het werk van UNICEF. 
Samen met de regering en organisaties van een 
land zorgt UNICEF dat kinderen krijgen waar ze 

recht op hebben, bijvoorbeeld:

• medische zorg, gezonde voeding en schoon 
drinkwater

• de mogelijkheid om naar school te gaan
• informatie over het voorkómen van een hiv-

infectie en medicijnen voor kinderen met hiv
• bescherming tegen alle vormen van geweld
• eerlijke kansen om mee te doen in de 

maatschappij 



Al veel bereikt
UNICEF heeft er hard aan meegeholpen dat de 
laatste 25 jaar veel is verbeterd voor kinderen. 
Er sterven minder kinderen vóór hun 5de 
verjaardag. Er gaan meer kinderen naar school. 
Meer baby’s worden ingeënt tegen kinderziektes 
die gevaarlijk kunnen zijn. En meer mensen 
hebben nu elke dag schoon drinkwater.

Nog veel te doen
Toch is UNICEF nog niet tevreden. Omdat er 
ook heel veel kinderen zijn die UNICEF nog niet 
bereikt met hulp. Zo krijgt van elke vier kinderen 
met hiv, nu maar één kind aidsremmers. Drie 
van de vier kinderen krijgen géén medicijnen. 
Terwijl we weten dat bijna alle kinderen die zijn 
geboren met hiv, zonder medicijnen sterven 
voordat ze 2 jaar zijn.

3. UNICEF helpt kinderen. Vindt UNICEF de 
volwassenen niet belangrijk?

Natuurlijk vindt UNICEF volwassenen ook 
belangrijk. Kinderen hebben volwassenen nodig 
om gezond en veilig te kunnen opgroeien. 
Daarom is UNICEF er niet alleen voor kinderen, 
maar ook voor hun moeders. De hulp van 
UNICEF begint als een vrouw in verwachting is. 
Vanaf dan werkt UNICEF samen met haar aan de 
gezondheid van haar baby en van haarzelf. 
 

4. Wat gebeurt er als er in Nederland iets ergs 
aan de hand is? Moet UNICEF Nederland dan 
hun eigen kinderen ook helpen?

UNICEF Nederland waakt altijd over 
kinderrechten in Nederland. Als er iets fout 
is voor grote groepen kinderen, bijvoorbeeld 
doordat de wet niet goed is, dan gaan we 
praten met de regering. Gaat het om één 
kind of om enkele kinderen, dan komt de 
Kinderombudsman in actie.

Kinderen in asielzoekerscentra
Voor een aantal kinderen in Nederland is ook 
nu al iets ergs aan de hand. Bijvoorbeeld voor 
kinderen in asielzoekerscentra. Nederland komt 
nog niet al hun kinderrechten na. Daarom houdt 
UNICEF de situatie van deze kinderen extra 
goed in het oog. En we roepen de regering 
op hun omstandigheden te verbeteren. Ook 

Neima uit Eritrea is 19 jaar en in verwachting 
van haar eerste kindje. Regelmatig gaat ze op 
controle in het gezondheidscentrum. Daar 
kijken ze of alles goed gaat met de baby en met 
haarzelf. Met een speciale stethoscoop luistert 
de verpleegster naar het hartje van de baby.

Lijkt het je niet leuk? Elke 
dag met de boot naar 
school? Deze kinderen in 
Bangladesh hebben de 
boot ook hard nodig. Om 
bij hun school te komen, 
moeten ze over een 
water. UNICEF zorgde 
voor een pendelboot die 
hen op en neer brengt.



onderzoeken we hoe het nu met kinderrechten 
staat in de landen waar de kinderen vandaan 
komen.  Bijvoorbeeld in Albanië, Afghanistan, 
Ethiopië, Guinee-Conakry en Marokko. Is 
het daar wel veilig voor kinderen, als de 
Nederlandse regering hen terugstuurt naar hun 
land? Wat we te weten komen, schrijven we op 
in rapporten. Deze Child Notices, zoals deze 
rapporten in het Engels heten, zijn belangrijk 

voor de Nederlandse regering en ook voor 
rechters, advocaten en medewerkers van 
asielzoekerscentra. Ze helpen hen om goede 
beslissingen te nemen over de toekomst van 
kinderen.

5. Wat krijgen kinderen die zwaar ondervoed 
zijn, te eten? Wat zit daar precies in?

Kinderen die zwaar ondervoed zijn, krijgen 
Plumpy’nut, een soort extra voedzame 
pindapasta. Het is eigenlijk geen eten, maar een 
medicijn. Om ondervoeding te voorkomen, is 
het belangrijk dat kinderen gezonde dingen eten 
die in het land zelf groeien en goed verkrijgbaar
zijn. 

Pout Riek (1 jaar) uit Ethiopië is ondervoed. 
Gelukkig kan zijn moeder hem Plumpy’nut geven.

Op Kleine Prinsjesdag gingen jongeren in debat met elkaar en met politici. Dat deden ze in de 
Ridderzaal waar koning Willem-Alexander op Prinsjesdag de Troonrede voorleest. De jongeren droegen 
stropdassen en hoedjes zoals dat hoort op Prinsjesdag.



6. Hoe kan het dat er in Afrika meer ziektes 
zoals ebola uitbreken dan hier?

Dat komt bijvoorbeeld doordat er in veel 
Afrikaanse landen te weinig ziekenhuizen en 
te weinig dokters zijn, maar ook doordat de 
gezondheidszorg niet goed geregeld is. Door 
ebola kwamen er nieuwe problemen bij. Uit 
angst voor ebola durven mensen niet meer naar 
een ziekenhuis te gaan. Het gevolg is dat nu 
steeds meer andere ziektes uitbreken, omdat 
patiënten niet worden behandeld. 

7. Als UNICEF alle landen in de wereld helpt, 
komt UNICEF in warme en koude landen.

 Zijn hier wel speciale tenten voor?

De UNICEF-tenten zijn wind- en regendicht. 
Ze geven ook schaduw. Op warme plekken 
is dat een groot voordeel. De gewone tenten 
beschermen niet heel goed tegen de kou.  Als 
ze op plekken staan waar het koud is, wordt 
daarom in de tenten extra isolatiemateriaal 
aangebracht. Ook heeft UNICEF kachels voor de 
tenten.

Dit is Sanfa (14 jaar) uit Sierra Leone. Zijn verhaal is heel bijzonder. Sanfa woont door de week niet 
thuis, maar bij zijn school. Die ligt te ver van zijn huis om elke dag op en neer te gaan. Vorig jaar werd 
Sanfa ziek op school. Héél erg ziek. Hij had ebola. Gelukkig werd hij meteen naar het ziekenhuis 
gebracht. Zijn ouders wisten niet hoe het met hem was. Totdat mensen hen kwamen vertellen dat 
Sanfa was overleden. Ze hadden veel verdriet, en in het dorp werd Sanfa’s begrafenis voorbereid. 
Maar Sanfa was niet dood. Hij werd beter. Toen Sanfa terugkeerde naar huis, liep het hele dorp uit 
om hem te verwelkomen. Dankzij UNICEF kwam Sanfa niet met lege handen. Hij bracht bijvoorbeeld 
rijst, bonen en olie mee. De thuiskomst van Sanfa werd een groot feest. Maar op dat feest, waar 
iedereen was, werd ook over ebola gesproken. Hoe je het kunt voorkomen én dat je ervan kunt 
genezen. Sanfa was het bewijs. Hij vertelde zelf ook over zijn tijd in het ziekenhuis. Dat hij eten, 
drinken en medicijnen had gekregen. “Je hoeft niet dood te gaan aan ebola”, zei hij. “Kijk maar naar 
mij! Dus als je voelt dat je ziek wordt, moet je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan.” 

Het is oorlog in Zuid-Soedan. Veel families zijn 
op de vlucht geslagen en wonen nu in een 
opvangkamp. Gelukkig kunnen deze kinderen 
naar toch naar 'school'. In een tent van UNICEF.



UNICEF-medewerker Simon Bol controleert 
in Zuid-Soedan dozen met vaccins. Een 
helikopter heeft de dozen net afgezet in 
het Boven-Nijlgebied, een afgelegen streek 
in Zuid-Soedan waar heel veel noodhulp 
nodig is voor mensen die op de vlucht zijn 
voor het oorlogsgeweld in hun land. Met 
de vaccins worden kinderen beschermd 
tegen ziektes die gevaarlijk kunnen zijn.
UNICEF zorgt niet alleen voor vaccins maar 
bijvoorbeeld ook voor voedsel en schoon 
drinkwater.

8. Wat is het grootste UNICEF-kantoor in de 
wereld? En welk kantoor is het belangrijkst?

Het grootste UNICEF-kantoor staat in India. 
Ook in Nigeria en Pakistan heeft UNICEF grote 
kantoren.  Heel belangrijk is nu het kantoor in 
Soedan. Dit kantoor is de spil in de noodhulp 
die UNICEF op dit moment biedt. In 2014 was 
er héél veel noodhulp nodig, en in 2015 nog 
steeds. Op veel plekken in de wereld is het 
helemaal mis. Vooral in Syrië, Irak, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan lijden 
miljoenen kinderen onder het oorlogsgeweld in 
hun land. En in West-Afrika brak in 2014 ebola 
uit. Ook daar zorgde UNICEF voor noodhulp 
zoals beschermende pakken voor dokters 
en verpleegsters, maskers, handschoenen, 
medicijnen, infusen, zeep en chloor. Nu worden 
minder mensen besmet, maar we hebben de 
ziekte nog niet overwonnen. Vooral in Sierra 
Leone en Guinee moet de noodhulp doorgaan.

9. Hoeveel geld wordt er opgehaald en wat 
gebeurt er precies mee?

UNICEF Nederland haalde in 2014 bij elkaar 
65,6 miljoen euro op. Daarvan is bijna 53,1 
miljoen besteed aan kinderen en kinderrechten. 
Het grootste deel ervan (ruim 89 procent, 
47,3 miljoen euro) ging via UNICEF naar 
hulpprogramma’s voor kinderen over de hele 
wereld. Een kleiner deel (11 procent, 5,8 miljoen 
euro) is besteed voor kinderen in Nederland.

Wist je dat voetballer David Beckham 
ambassadeur van UNICEF is? In 2014 reisde 
hij naar de Filipijnen. In november 2013 heeft 
de tyfoon Haiyan daar grote vernielingen 
aangericht. Er zijn bij de natuurramp ook veel 
mensen doodgegaan. De kinderen op de 
plekken waar de tyfoon het ergst was, hadden 
het vorig jaar nog heel moeilijk. Er wordt hard 
gewerkt aan nieuwe huizen en scholen, maar 
er moet nog veel gebeuren. En veel kinderen 
hebben verdriet om familieleden die ze hebben 
verloren. Gelukkig kunnen kinderen terecht in 
speciale UNICEF-tenten, waar ze kunnen spelen 
en kunnen praten over hun zorgen. In een van 
deze tenten las David Beckham kinderen voor. 



10. Geeft UNICEF ook geld aan de arme kinderen 
zelf, bijvoorbeeld om boodschappen te 
doen?

Hier in Nederland doet UNICEF dat niet. 
Ook in UNICEF-programma’s komt het niet 
dikwijls voor. Meestal zijn er betere manieren 
om kinderen te helpen. Maar tienermeisjes, 
bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en Bangladesh, 
krijgen soms een soort uitkering. Dan kunnen 
ze langer naar school gaan, trouwen ze minder 
jong en hoeven ze zich niet in te laten met sugar 
daddies (rijke oude mannen) om aan geld te 
komen.

11. Wat doen kinderen in Nederland voor 
UNICEF?

Ze verzinnen acties om geld voor UNICEF op 
te halen of melden zich aan voor een UNICEF-
Loop. Maar het allerbelangrijkste wat kinderen 
voor UNICEF doen, is dat ze willen leren over 
kinderrechten. En dat ze hun kennis dan delen, 
niet alleen met leeftijdgenoten maar ook met 
volwassenen. Het is heel goed als kinderen 
aan volwassenen vertellen hoe zij vinden dat 
het moet. UNICEF Nederland biedt kinderen 
en jongeren daar verschillende mogelijkheden 
voor: spreekbeurten, het Debattoernooi 
en Kleine Prinsjesdag, de Talent Battle, het 
Kinderrechten Filmfestival, en de Raden van 
Kinderen.

Hamamatou (15 jaar) gaat met 
steun van UNICEF naar de 
middelbare school. Ze woont in het 
internaat bij de school. Die ligt ver 
van haar huis. Als ze elke dag moest 
lopen, zou ze geen tijd hebben om 
haar huiswerk te maken. Daar zou 
ze dan ook te moe voor zijn. 
UNICEF vindt het heel belangrijk dat 
juist meisjes doorleren na de 
basisschool. Want als meisjes 
langer naar school gaan, worden 
ze niet alleen slimmer, ze wachten 
ook langer met trouwen. Te vroeg 
trouwen en kinderen krijgen is niet 
goed voor je gezondheid. 

Dit zijn de winnaars van de UNICEF Talent 
Battle: de band Exit uit Hengelo. De bandleden 
vroegen bij hun optreden ook aandacht voor 
UNICEF en voor kinderrechten. "Wij hoeven 
ons nergens zorgen over te maken, behalve 
over ons optreden. In ontwikkelingslanden is 
dat wel anders." Exit ging naar huis met 
prachtige prijzen: de UNICEF Talent Battle 
Award, twee opnamedagen in een 
muziekstudio, tijd op Spotify, een masterclass 
van de Herman Brood Academie en coaching 
voor de band. Voor de school van de 
bandleden was er een cheque voor nieuwe 
muziekinstrumenten.



12. Krijgen de mensen die bij UNICEF werken, wel 
genoeg geld om te eten? Wat verdienen ze? 
Moet je veel reizen als je bij UNICEF werkt? 
En wat doen ze daar dan? 

De mensen die bij UNICEF werken, krijgen een 
salaris. Net als medewerkers van een bedrijf. 
Hoeveel ze verdienen, hangt van hun functie 
af en van het aantal uren dat ze per week 
werken. Maar voor UNICEF zijn ze allemaal 
even belangrijk. Iedereen krijgt genoeg geld 
om eten te kunnen kopen, en ook alle andere 
dingen die je nodig hebt om te leven.  Er zijn ook 
veel mensen die vrijwilligerswerk voor UNICEF 
doen. In 2014 waren er dit 2500. Zij verdienen 
ergens anders geld. Het werk voor UNICEF doen 
ze er gratis bij. UNICEF is heel trots op deze 
vrijwilligers. Ze zijn een belangrijke hulp bij ons 
werk.

Op reis
Als UNICEF Nederland werken we vooral in 
ons eigen land. We zorgen dat mensen in 
Nederland weten wat UNICEF doet, zodat ze het 
werk van UNICEF willen steunen. En we letten 
op de situatie van kinderen hier. Maar soms 
gaan medewerkers van UNICEF op reis. Dat 
doen ze niet om in een land mee te helpen aan 
een programma. Deskundigen uit het land zelf 
kunnen dat veel beter. Als onze mensen op reis 
gaan, dan is dat bijvoorbeeld met een bedrijf dat 
veel geld geeft aan een programma of met een 
cameraploeg die een televisie-uitzending over 
het werk van UNICEF maakt.

Als ambassadeur van UNICEF reisde Renate Gerschtanowitz naar Moldavië. Hier zwerven veel 
kinderen op straat. Ze slapen in koude, vochtige kelders en kunnen bij niemand terecht. Renate vindt 
het belangrijk om hun verhaal te vertellen. Ze maakte voor National Geographic een reportage over 
deze kinderen en het leven dat ze moeten leiden. Renate: “Overal daalt het aantal mensen dat een 
hiv-infectie krijgt, maar hier niet. Steeds meer straatkinderen lopen hiv op. Ze delen vieze naalden. En 
als ze onder invloed zijn van drank en drugs, denken ze niet na over de gevaren van onbeschermde 
seks. En dat in een land op maar drie uur vliegen van Nederland.” UNICEF laat de kinderen in 
Moldavië niet in de steek, maar zorgt dat er opvangplekken voor hen zijn en dat ze de kans krijgen om 
van hun verslaving af te komen. Zodat ze weer gewoon kind kunnen zijn.



13. Wie bepaalt dat het ene land hulp harder 
nodig heeft dan het andere?

Op heel veel plaatsen in de wereld brengen 
mensen geld bij elkaar voor het werk van 
UNICEF. Waar al dat geld naar toe gaat, beslist 
UNICEF Internationaal. Dat is maar goed ook. 
Want UNICEF weet precies waar hulp het 
dringendst nodig is. Bij de verdeling van het 
geld kijkt UNICEF naar de kindersterfte in een 
land, naar het aantal kinderen onder de 18 jaar, 
en naar de armoede in het land.

14. Wat doet UNICEF om zoveel geld op te halen? 
Waar komt het geld vandaan?

UNICEF Nederland vraagt op allerlei manieren 
aandacht en steun voor het werk van UNICEF. 
Dat doen we bijvoorbeeld op televisie, op het 
internet en via sociale media. Gelukkig zijn 
er veel mensen die ons steunen met een vast 
donateurschap (en soms zelfs twee of drie). 
Het komt ook voor dat we geld ‘erven’. Verder 
krijgen we financiële steun van bedrijven en 
organisaties, bijvoorbeeld de Nationale Postcode 
Loterij, en van de overheid. 

Aissatou (14 jaar) uit 
Burkina Faso kan even 
uitrusten. Ze werkt al twee jaar 
in een goudmijn. Aissatou’s 
werk is heel zwaar. Ze moeten 
grote stenen en stukken rots 
tot poeder hakken. Daarna 
wordt het poeder gezeefd en 
gefilterd op zoek naar goud. 
Aissatou zou liever naar school 
gaan. “Maar ik moet wel in de 
mijn werken om mijn familie 
te helpen. Anders hebben we 
niet genoeg geld om te eten”, 
zegt ze. Er zijn in Burkina Faso 
veel kinderen zoals Aissatou. 
Van elke 100 kinderen tussen 
de 5 en 14 jaar werken er 39, 
in de mijnen net als Aissatou 
of bijvoorbeeld als huissloofje. 
Dikwijls 7 dagen per week en 
10 uur per dag. UNICEF zorgt 
dat kinderen zoals Aissatou 
weer naar school kunnen. 



15. Wie is de directeur van UNICEF Nederland? 
Wat is zijn lievelingseten? Wat eet hij op zijn 
brood? En  heeft hij ook hobby's?

De directeur van UNICEF Nederland is Jan 
Bouke Wijbrandi. Zijn lievelingseten is pasta 
en vis. Sla vindt hij ook heel lekker. Hij houdt 
niet zo van vlees. Brood eet hij ook niet veel. 
Maar op zaterdagochtend kan hij wel genieten 
van twee verse sneetjes bruin brood met een 
zachtgekookt eitje. Hij vindt het leuk om te 
koken, het liefst Italiaans.  Een van zijn hobby’s 
is naar muziek luisteren. Hij houdt het meest van 
heel oude muziek, bijvoorbeeld barok. Vroeger 
speelde hij zelf cello, maar dat kan hij nu niet 
meer. Een andere hobby van Jan Bouke is lange 
wandeltochten maken.   
 

Jan Bouke Wijbrandi

Op 16 juli was er speciale uitzending van de TROS TV Show. Het programma ging helemaal over het 
werk van UNICEF. Onze ambassadeurs Claudia de Breij en Paul van Vliet deden aan de uitzending 
mee, en ook voetballer Arjen Robben kwam in actie voor UNICEF. In een persconferentie werd hij 
ondervraagd door zes junior-verslaggevers van zijn eigen basisschool. 


