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Vind de betekenis
Herken waar het woord naar verwijst

Yes, naar school!
Onderwijs? Graag!
‘Ik wil niet naar school.’ Dat zul je een kind in een
ontwikkelingsland niet snel horen zeggen. In arme
landen zijn er nog steeds ruim 80 miljoen kinderen
die geen onderwijs krijgen. Hulporganisaties als
Unicef, Oxfam Novib of Edukans steunen hen. Ze
helpen om in ontwikkelingslanden scholen op te
zetten. Ook zorgen ze ervoor dat er genoeg spullen
en leraren zijn. Zo kunnen de kinderen wél naar
school. En dat doen ze allemaal graag. Onderwijs
is voor hen de enige manier om het later beter te
krijgen.

Broodje vitamine
Armoede is voor veel ouders een reden hun kind
thuis te houden. Want als je kind naar school gaat,
kan het geen geld verdienen. Maria, een meisje
van tien uit Peru in Zuid-Amerika, komt ook uit
een arme familie. Met haar familie woont ze in een
klein dorp op het platteland. Een poos ging ze niet
naar school en hielp ze haar moeder thuis. De
leiders van Peru, de overheid, vinden dat niet goed
voor het land. Zo kan het zich niet goed
ontwikkelen. Dus moedigt de overheid ouders aan
hun kinderen naar school sturen. Maria gaat nu
ook weer naar school. In de pauze krijgen de
kinderen sojamelk en brood met extra vitaminen.
De overheid betaalt dit voedsel. Alleen dat is al
een goede reden om naar school te gaan!

Meisjes
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Maar
daarover denkt niet iedereen hetzelfde. Er zijn
vooral veel meisjes die school moeten missen.
Van de 72 miljoen kinderen die niet naar school
gaan, zijn er 50 miljoen meisjes. In landen als
Pakistan en Afghanistan mogen zij geen les krijgen
van onbekende mannen. Ook liggen in zulke
landen de scholen vaak ver van huis. Ouders
vinden het gevaarlijk dat de meisjes zo ver alleen
naar school moeten lopen. Om die redenen blijven
veel van deze meisjes thuis. Dankzij het werk van
hulporganisaties zijn er meisjesscholen gekomen.
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Later kunnen de meisjes dan ook werk vinden en
geld verdienen. Zo wordt de toekomst van een
kansarm kind dus weer hoopvol.

Kindsoldaten
In sommige ontwikkelingslanden is er ook nog
eens oorlog. Hierdoor worden veel scholen
verwoest. Dat geldt ook voor de meeste scholen in
het Afrikaanse Zuid-Sudan. De kinderen daar
hebben een nare tijd meegemaakt toen het oorlog
was. Neem Jacqueline. Zij zag hoe mensen voor
haar ogen dood werden geschoten. Sommige
kinderen hebben zelfs mee moeten vechten als
kindsoldaat. Veel van hen liepen een oorlogstrauma
op. Ze hebben erg nare herinneringen aan de oorlog
en zijn erg bang. Emmanuel was zo’n soldaat. Nu is
hij een bekende hiphopper die rapt over vrede.
Hulporganisaties zorgen ervoor dat kinderen als
Jacqueline en Emmanuel weer naar school kunnen.
Ook al is het op straat, in een overvolle klas of onder
een boom. Zo kunnen ze weer iets zinvols leren en
spelen en lol maken met andere kinderen.
Naar: Unicef en Samsam.

HELP!
Maak een plan waarmee je een kind in een ontwikkelingsland helpt!
Met je project ga je geld inzamelen voor een school in Sudan.
Een feest, sponsorloop of markt: alles is mogelijk.
Het is de bedoeling dat je ook opschrijft wat je met het geld wilt gaan doen.
Het beste project gaan we met de hele school uitvoeren.
Lever je plan voor 1 februari in bij je juf of meester.

Deze laptop kost 140 euro. Hij is speciaal
gemaakt voor ontwikkelingslanden: niet duur
en stevig. Het zou mooi zijn als er voor elk
kind in een ontwikkelingsland zo’n laptop
komt. Hiermee kan het kind gemakkelijk
lesmateriaal downloaden.
Op deze poster van
Unicef staan twaalf
rechten van kinderen. In
1989 maakten alle landen
een afspraak met elkaar.
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Dat was het Verdrag voor
de Rechten van het Kind.
In dat verdrag staat
bijvoorbeeld dat kinderen
recht hebben op onderwijs.
Ook staat erin dat ze
beschermd moeten worden
tegen kinderarbeid.
Kinderen horen kind te
zijn en niet te werken.
School-in-a-Box is een koffer van Unicef.
Hierin zitten allerlei spullen voor school,
waarmee tachtig leerlingen les kunnen krijgen.
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