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Goed nieuws! Al 42 dagen zijn er geen
mensen meer die ebola hebben gekregen.
Dat betekent dat het virus is teruggedrongen
en dat heel West-Afrika officieel ebola vrij is.
UNICEF blijft kinderen en families steunen met
onder andere onderwijs, kleding en voeding. 
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Wie hebben dit jaar de selectiedag doorstaan? 
We stellen ze aan je voor: Veerle, Kai, Marlies, 
Mathilde, Zaza, Femke, Sammy, Fleur, Emma 
en Eva. Dit clubje van tien mag een heel jaar 
meedenken en -beslissen over UNICEF. Meer 
info over het UNICEF Jongerenpanel?
www.unicef.nl/jongerenpanel 

In 2015 komen de totale opbrengsten van UNICEF Neder-
land uit op 69,9 miljoen euro, dat is 4,3 miljoen meer dan in 
2014. Door deze stijging kan UNICEF nog meer doen voor 
kinderen over de hele wereld. Dank voor jullie hulp!

Eerlijke kleding
Verschillende organisaties, vakbonden en de overheid 
hebben een afspraak gemaakt om over de hele wereld 
verantwoord en eerlijk kleding te produceren. Deze 
afspraak noemen we een convenant. En waarom is
dit convenant zo bijzonder? Omdat het over de hele 
kleding- en textielsector gaat!

“Vandaag gaan we het hebben over …”
Ongeveer 300 jeugdvoorlichters (vrijwilligers bij UNICEF) 
geven door het hele land gastlessen op basis- en 
middelbare scholen. In totaal geven zij 896 lessen aan 
ruim 22.653 kinderen. Dit jaar gaan veel gastlessen over 
vluchtelingenkinderen en kinderarbeid.

Je leven riskeren om eindexamen te doen

10.000 moedige Syrische kinderen 
doen dit. Zij steken de frontlinie over 
om examen te kunnen doen. 

Orkaan Matthew

UNICEF is snel ter plaatse wanneer orkaan Matthew 
over Haïti raast. Tot wel 80 procent van de huizen in 
het zuiden van Haïti is beschadigd. Bijna 16.000 
mensen verblijven in noodlocaties. Gelukkig kunnen 
we snel echt helpen.

Zapplive in Actie voor UNICEF

In Ethiopië gaan meer dan 3 miljoen 
kinderen niet naar de basisschool. Zapplive 
komt in actie en roept kinderen in Neder-
land op om mee te helpen. Vijf weken lang 
wordt er actie gevoerd en geld opgehaald 
om kinderen in Ethiopië te helpen. In totaal 
is er €11.581,43 opgehaald.

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen adviseert UNICEF, want: 
het is belangrijk dat een organisatie voor kinderen 
ook met kinderen praat. De kinderen vinden 
onder andere dat informatie positief, soms 
spannend en niet teveel in ‘grote mensentaal’ 
verteld moet worden. Meer informatie?
www.raadvankinderen.nl 

Winterkou in Syrië

Warm blijven in de winter is 
heel belangrijk! UNICEF wil 
2,5 miljoen kwetsbare 
kinderen in Syrië en omgeving 
door de kou helpen met 
winterpakketten en dekens. 

#Emergencylessons

Een actie om het belang van onderwijs in 
noodhulp situaties op de kaart te krijgen. 
Het UNICEF Jongerenpanel is aanwezig om 
kritische vragen te stellen tijdens dit 
evenement in Brussel. 

Geen ebola meer in Liberia 

Wat een opbrengst!

Bijna 55.000 vluchtelingen en migran-
ten, waaronder 22.000 kinderen, zijn 
gestrand in Griekenland. UNICEF helpt 
hen met alle mogelijke middelen.

Vluchtelingen in Griekenland

145 kinderen worden door gewapende 
groepen in Zuid-Soedan vrijgelaten. Dit 
is de op één na grootste vrijlating van 
kinderen sinds 2015.

In gesprek met …

… de directie van UNICEF! 

De jaarplannen, de social 

media kanalen en wat 

UNICEF nou eigenlijk doet 

voor vluchtelingen in 

Nederland. Over deze 

onderwerpen gaat het 

UNICEF Jongerenpanel in 

gesprek met de directie. 

Ook wordt er gebrainstormd 

over een nieuw project om 

jongeren meer te leren over 

kinderrechten. 

Bevrijding kindsoldaten

Kindhuwelijken brengen ernstige 
schade toe aan de ontwikkeling van 
kinderen. Maar in Gambia is daar nu 
geen sprake meer van; kindhuwelijken 
zijn verboden. Goed nieuws dus!

Kindhuwelijken verboden!

Wiam (Koningin van de Jeugd) leest op Kleine Prinsjes-
dag haar zelf geschreven troonrede voor. Op deze dag 
gaan 8 debatteams met politici in debat over stellingen 
van wereldbelang. Meer info?
www.unicef.nl/kleineprinsjesdag

“Ieder kind is net zo goed als ieder ander.”

Het UNICEF Jongerenpanel vindt dat de 

situatie van kinderarbeid in de kledingin-

dustrie moet veranderen. In de hoop op 

meer aandacht presenteren zij de 

resultaten van hun enquête aan 

verschillende Europarlementariërs op de 

European Development Days, helemaal 

in België.

Bezoek aan Brussel

56 debatteams debatteren over kinderrechten op het 
Stedelijk Gymnasium Arnhem. Ruim 300 leerlingen geven 
hun mening over onderwerpen als een verbod op snoepre-
clames en de rechten van gevluchte kinderen in Nederland. 
Meer info? www.unicef.nl/debattoernooiww.un

UNICEF Kinderrechten Debattoernooi
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