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UNICEF bedankt ook de 372 jongeren op Bonaire die hebben deelgenomen aan de
peiling en rapper Juriëlla (16) en producer JoCafé die aan de advies-rap hebben gewerkt.
Speciale dank aan de Scholen Gemeenschap Bonaire en Hermine ‘Mimi’ Dongen
voor hun bijdrage aan de coördinatie van het #MijnNieuweWereld traject op Bonaire.
En ook speciale dank aan Stichting WeConnect voor de organisatorische ondersteuning
van #MijnNieuweWereld in Caribisch Nederland.  

De #MijnNieuweWereld-campagne in Caribisch Nederland maakt deel uit van het UNICEF
Caribisch Nederland Kinderrechten Programma, gefinancierd door het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze campagne benadrukt UNICEF het belang om
kinderen de kans te bieden om hun mening te geven over onderwerpen die hen aangaan.   

De meningen van jongeren in dit rapport vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de
standpunten van UNICEF. 

UNICEF dankt de jongeren die meegedaan hebben in de groepsgesprekken op Bonaire:
Ashley (14), Giordana (11), Maria (17), Hyke (17), Jamel (14), Remzig (12),
Ishailah (16), Khadija (18), Christopher (13), Jay (12), Janice (16), Tharia (17), Eike (12),
Mason (12), Iris (14), Liv (12), Giullaume (14), Claire (16), Barbara (13) , Jadapearl (12),
Samantha (16) en Naomi (18).
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Voorwoord

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland 

“Het jaar 2020 heeft de wereld op zijn kop gezet. In de wereldwijde coronacrisis werkt UNICEF 
extra hard, voor ieder kind. De coronacrisis brengt de nodige uitdagingen met zich mee,
maar biedt ook kansen om de wereld te verbeteren. Hierin is de stem van jongeren onmisbaar.
De keuzes die de politiek vandaag maakt, beïnvloedt hun leven nu, en in de toekomst. Daarom 
vroegen wij jongeren tussen de 13 en 18 jaar in Europees en Caribisch Nederland om hun mening 
en ideeën te delen voor de nieuwe wereld die zij graag zien. Het recht op participatie is één van
de belangrijkste overtuigingen van het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF Nederland is blij te zien 
dat in deze tijd ook vanuit de politiek steeds meer wordt benadrukt hoe belangrijk het is om naar 
kinderen en jongeren te luisteren. Wij hopen daarom dat u dit Jongerenadvies aandachtig leest,
en de standpunten van de jongeren serieus neemt.”

Samantha (16), deelnemer #MijnNieuweWereld in Bonaire 

“Wij vinden het belangrijk om over onze toekomst te praten. De groepsgesprekken bestonden
uit een uiteenlopende groep jongeren met allemaal verschillende meningen. Wij hebben het
gehad over recente problemen waar we tegenaan lopen en over de dingen die wij belangrijk
vinden. Wij hebben de thema’s jeugdparticipatie, verkeersveiligheid voor fietsers en sport,
en mentale hulp op school de prioriteit gegeven. Maar er zijn nog meer onderwerpen waarover
we advies hebben. Zelfs als we niet persoonlijk met een probleem te maken krijgen, kunnen we 
er toch iets over zeggen en onze stem laten horen. Wij hopen oprecht dat de overheid iets met 
ons advies gaat doen.”

Deelnemers #MijnNieuweWereld, Bonaire.
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Op Bonaire zijn we met groepsgesprekken 
begonnen waar we eerst allerlei onderwerpen 
bespraken en daarna de belangrijkste thema’s 
hebben gekozen. Over deze thema’s hebben 
we een advies voor de overheid op Bonaire en 
in Nederland geformuleerd. De adviezen van
de groepsgesprekken zijn in  een enquête aan 
465 jongeren op onze school gepeild, zodat zij 
konden aangeven waar zij het wel of niet mee 
eens waren en of ze andere ideeën wilden
delen. 80% van deze groep jongeren hebben
de enquête ingevuld.  

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet en dit roept veel vraagtekens op, 
ook voor jongeren in Caribisch Nederland. Daarom heeft UNICEF ons gevraagd hoe 
de ideale wereld er uit zou moeten zien. Door de campagne #MijnNieuweWereld (of 
vertaald naar het Engels #MyNewWorld en het Papiaments #MiMundoNobo) haalt 
UNICEF de meningen en ideeën van jongeren uit Nederland en Caribisch Nederland 
op om naar de politiek te brengen.

Over het UNICEF-Jongerenadvies
#MijnNieuweWereld, Caribisch Nederland

Ons advies is in dit rapport gebundeld.
Wij hebben ook een leuke rap gemaakt van
ons advies. Wij bieden ons advies aan
Gedeputeerde Nina den Heyer van Bonaire, 
staatsecretaris Raymond Knops (BZK), en
Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf en 
gaan met hen hierover in gesprek. Wij hopen 
dat we hen kunnen overtuigen om hiermee
aan de slag te gaan. 

Deelnemers #MijnNieuweWereld, Bonaire.
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Jeugdparticipatie

BETREK JONGEREN BIJ THEMA’S DIE ONS HELPEN OPTIMAAL OP TE GROEIEN   
Op dit moment zijn er voor ons niet genoeg mogelijkheden om in grotere bijeenkomsten mee 
te praten en denken over ideeën over onze doelgroep. En dan bedoelen we niet eenmalig, 
maar structureel. Wij zijn de experts van onze generatie en wij begrijpen onze behoeften het 
best. Bijvoorbeeld, wij weten dat onder ons veel jongeren te maken hebben met armoede
en dat families meer financiële hulp nodig hebben. Goedkopere bijlessen en schoolspullen,
en het introduceren van zakgeld zouden kwetsbare families en jongeren heel erg helpen.
Het transport verbeteren, en vanaf 16 jaar al rijlessen mogen nemen zou ons helpen om
zelfstandig naar activiteiten te gaan. Door al deze problemen te zien én aan te pakken, is het 
voor ons makkelijker om deel te nemen. 
 

Veilig fietsen en sportfaciliteiten 

MAAK HET VERKEER VEILIGER VOOR (JONGE) FIETSERS EN BOUW MEER
SPORTVELDEN EN RECREATIEPLEKKEN ZODAT KINDEREN MEER GAAN BEWEGEN  
Het wegdek is slecht, en auto’s rijden te hard. Er is al een ongeluk gebeurd met een nare
afloop. We vinden dat volwassenen  jonge fietsers met meer respect kunnen behandelen
en ons niet mogen naschreeuwen. Ook de politie zou ons met meer respect moeten behan-
delen. Er zijn momenteel onvoldoende fietspaden, drempels, stoplichten, flitspalen en zebra-
paden, allemaal erg belangrijk voor onze verkeersveiligheid. Fietsen is ook een goede manier 
om overgewicht tegen te gaan, en voor de gezondheid van iedereen. Meer sportvelden en 
recreatiefaciliteiten zoals een skatepark of BMXtrack zouden ons ook helpen om in beweging 
te blijven.  
 

Mentale hulp op school  

ZORG VOOR MEER AANDACHT OP SCHOOL VOOR MENTALE PROBLEMEN   
Veel jongeren hebben te maken met depressie, een stoornis in het autismespectrum of
zitten met een andere mentale uitdaging. Op school wordt dit niet herkend, waardoor
sommige jongeren met speciale behoeftes verkeerd behandeld of aangesproken worden.
We worden niet serieus genomen of niet begrepen en krijgen geen of te weinig passende 
hulp. Daardoor hebben we minder vertrouwen in volwassenen. Op school hebben we een 
fulltime gekwalificeerde vrouwelijke en mannelijke zorgcoördinator nodig. Wij hebben ook
behoefte aan opgeleide mentoren die hun taak serieus nemen met bewuste aandacht
tijdens mentoruren. De werkzaamheden van mentoren moeten goed beoordeeld worden en 
zij moeten cursussen blijven volgen. Regels voor leerlingen en docenten kunnen duidelijker, 
en docenten onderling zouden beter moeten overleggen. Iedereen op school en in de bredere 
eiland gemeenschap die in direct contact met jongeren komt, zou beter geïnformeerd moeten 
worden over mentale problemen, zowel jongeren als volwassenen. Een buddy voor ieder
kind die het nodig heeft, kan ook helpen. En als laatste, stellen wij voor dat online- school een 
optie wordt voor jongeren die het nodig hebben i.v.m. hun speciale behoeftes.

BELANGRIJKSTE ADVIEZEN
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Veiligheid meisjes 

Meisjes die op straat lopen worden nagefloten of er worden seksueel getinte opmerkingen 
gemaakt naar hen. Dit gebeurt door jonge jongens, maar ook door volwassen mannen.
Wij vinden dat er boetes zouden moeten komen voor deze mensen en goede informatie op 
Bonaire verspreid moet worden over dat dit sexual harrassment is. 
 

Activiteiten voor jongeren

Er is niet voldoende keuze in activiteiten/sporten op Bonaire voor jongeren. Recreatie is van 
belang om te ontspannen en voor betere concentratie. Er zou over nagedacht moeten worden 
om de buurtcentra activiteiten te laten organiseren voor een klein bedrag. 

Armoede  

Alles is zo duur op Bonaire, bijvoorbeeld fruit, groente en medicijnen. Ouders zouden hogere 
salarissen moeten krijgen om dit te kunnen kopen. Als je niet voldoende geld thuis hebt, is er 
grotere kans op huiselijk geweld. Veel kinderen kunnen geen/weinig schooluniformen bekos-
tigen, wegens de hoge prijzen. Alle kinderen zouden recht moeten hebben op subsidie om 
bijvoorbeeld een schooluniform en schoolbenodigdheden te kopen. 

ANDERE ADVIEZEN 
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Fotografie: Skyview Bonaire 
Vormgeving en opmaak: Los - Marieke Bokelman 
Uitgave: UNICEF Nederland, Den Haag, 10 september 2020

Contactgegevens:  UNICEF Nederland 
Postbus 95375 
2509 CJ Den Haag 
www.unicef.nl - info@unicef.nl 
www.unicef.nl/mijnnieuwewereld (Europees Nederland) 
www.unicef.nl/mynewworld  (Caribisch Nederland) 

‘Mijn collega’s in het kabinet en ikzelf 
vinden het belangrijk dat juist jullie (...) 
gaan meedenken. En mee gaan praten. 
Want het gaat uiteindelijk over jullie 
toekomst. Jullie ideeën en creativiteit 
zijn dus heel hard nodig. En daarom 
daag ik jullie uit: kom met je ideeën.’
Minister-president Mark Rutte, persconferentie 19 mei 2020


