DE HULP
VAN WAR CHILD
INFORMATIE VOOR WERKSTUKKEN EN SPREEKBEURTEN

SPREEKBEURTBOEKJE
Naam:
Naam school:
Groep:

WE ZIJN TROTS
OP JE!
Wat super dat jij je spreekbeurt over het werk van War Child houdt. Daar gaan wij je
natuurlijk bij helpen. Daarom hebben we dit boekje gemaakt. En… goed nieuws: hij is van
jou dus je mag erin tekenen en schrijven.

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK
In dit boekje vind je veel informatie. In de gekleurde vlakken staan weetjes, vragen die je
jouw klas kunt stellen en andere hersenkrakers. Leuk om tijdens jouw spreekbeurt te
gebruiken! Als je lastige woorden tegenkomt, kun je de betekenis achterin opzoeken. Wil
je nog meer van ons weten? Kijk dan op www.warchild.nl/samenvooreen10 voor extra
informatie, mooie verhalen en video’s.

DOE DE WAR CHILD SUPERSPREEKBEURT!
Maak van jouw spreekbeurt een Superspreekbeurt en doe aan het einde een oproep in je
klas. Daag alle leerlingen en leraren uit voor een sponsorloop bijvoorbeeld. Zo haal je
sponsorgeld op en help je oorlogskinderen.

Wist je dat: de 9-jarige Jip ooit het idee had om een actie op touw te zetten
om oorlogskinderen te helpen? Hij wilde chocoladeletters verkopen in de
wijk, op school en bij de voetbalvereniging. Jip stelde zich als doel
om 200 letters te verkopen, maar al gauw werden dit er 11.000.
Jip kon ze niet meer op de fiets of op de skelter bezorgen. In de
woonkamer van Jip stonden de letters tot het plafond toe opgestapeld.

MAAK MET JOUW KLAS KANS OP GROEPS-SKYPE ONTMOETING MET
KINDEREN IN EEN OORLOGSLAND!
HOE? STUUR EEN FOTO OF KORTE VIDEO VAN JOU IN DE KLAS TIJDENS
JOUW SPREEKBEURT. MAIL ‘M NAAR: WARCHILDKIDSCLUB WARCHILD.NL
open in lijnen
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VIDEO
START JE PRESENTATIE MET DE BATMAN
ANON.
OVER SYRISCHE VLUCHTELINGEN IN LIB
JE KLAS!
ZO HEB JE METEEN DE AANDACHT VAN
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WAT WEET JIJ OVER
WAR CHILD?
WAT WIL JIJ VERTELLEN OVER WAR CHILD?
Voordat je aan de slag gaat, is het slim om even goed na te denken over jouw gekozen
onderwerp. Hieronder staat een voorbeeld van een mindmap met handige vragen. Je kunt
onder aan de pagina zelf een mindmap maken. Succes!

..OVER WAR CHILD

WAR CHILD

WAT WEET IK AL..
..OVER OORLOGSKINDEREN

WAT WIL IK..

..ZELF LEREN?

WAAROM HEB IK VOOR
WAR CHILD GEKOZEN
..MIJN KLAS LEREN?

..OVER DE OORLOG?
WIE KAN MIJ HELPEN?

WAT HEB IK DAARVOOR NODIG?

MIJN EIGEN MINDMAP

WAR CHILD

04

KINDEREN EN
OORLOG
KINDEREN OP DE VLUCHT
Wij hebben genoeg voedsel, kunnen naar school en er is tijd om te spelen. Voor kinderen
die in een land leven waar oorlog is, is dat anders.

WAT IS OORLOG?
Als het oorlog is, verandert je hele leven. Dan is op straat spelen met je vrienden
gevaarlijk. Wat als je geraakt wordt door een bom of wordt meegenomen door soldaten?
Ook kun je de dingen die je nodig hebt niet meer kopen.
Soms word je gedwongen om dingen te doen die je helemaal niet wilt. Of je moet heel snel
je spullen pakken en ergens anders gaan wonen. Mensen zijn bang en vertrouwen elkaar
niet meer. Daarom durven ze niet meer te zeggen wat ze denken en willen.
Volwassenen hebben vaak zoveel zorgen dat ze geen aandacht meer hebben voor de
kinderen. Die zijn dan op zichzelf aangewezen. En dat maakt hun leven in en vlak na een
oorlog nog moeilijker.
Wat oorlog ook moeilijk maakt, is dat kinderen dingen niet meer op dezelfde manier
kunnen doen zoals ze gewend waren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet meer naar school of
buitenspelen. Dit komt doordat het te gevaarlijk voor hen wordt.

EN IN
WIST JE DAT: ER IN MEER DAN 30 LAND
DE WERELD OORLOG OF EEN GEWAPEND
CONFLICT IS?
WIST JE DAT: MEER DAN 80% VAN DE
SLACHTOFFERS VAN OORLOGEN GEEN
SOLDATEN ZIJN, MAAR BURGERS?
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KINDEREN EN
OORLOG
WAAR KAN JE LAST VAN KRIJGEN?
Je kunt het je misschien niet goed voorstellen, maar als je
opgroeit in oorlog heb je last van de vreselijke dingen die je
gezien, gehoord of gevoeld hebt. Daardoor:
• krijg je last van nachtmerries en
slaap je slecht
• praat je niet meer zo makkelijk met anderen
• word je agressief
• heb je geen zin meer om te spelen omdat je
niet lekker in je vel zit of omdat daar simpelweg
geen veilige plek voor is
• Je wordt heel druk en gespannen

WAT IS OORLOG?

G:
STE L JE VO OR… STE L JE KL AS DE VRAA
JE
HO E ZO U JO UW LEVEN ER UIT ZIE N ALS
NIET ME ER KU NT SP ELE N?
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WAT DOET WAR
CHILD?
HAAL DE OORLOG UIT EEN KIND
War Child vindt het belangrijk dat oorlogskinderen zich weer goed voelen,
meer zelfvertrouwen krijgen en weer contact leren maken met andere kinderen.
En net als jij kunnen spelen en leren. Maar wat doet War Child voor kinderen
die opgroeien in oorlog?

STERKER WORDEN
War Child organiseert allerlei sport- en spelactiviteiten: samen muziek maken,
dansen, tekenen, toneelspelen en sporten. Dingen die eigenlijk heel gewoon zijn.
Hierdoor voel je je als kind weer goed. Je vergeet jouw angst en verdriet.
Je krijgt weer zelfvertrouwen en leert omgaan met andere kinderen. Je wordt sterker.

VEILIG ZIJN
Dat doet War Child niet alleen voor kinderen, maar ook voor leerkrachten, ouders,
familieleden en verzorgers. Zo leert War Child hen de rechten van kinderen, hoe kinderen
beschermd kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld door het bieden van
een veilige plek en door te leren wat veiligheid is.

HELP JE MEE? EEN PAAR IDEEËN!
BUREN •
• FLESSEN INZAMELEN! • KLUSJE BIJ DE
L • KUNSTEEN SPONSORLOOP MET DE HELE SCHOO
ISEREN.
OF VOEDSELMARKT OP SCHOOL ORGAN
JUMMIE

FLESSEN

BEKIJK AL ONZE
ACTIEVOORBEELDEN EN
TIPS!
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WAT DOET WAR
CHILD?
WAR CHILD ZORGT ERVOOR DAT KINDEREN WEER SAMEN LEREN
Voor jou is het vanzelfsprekend dat jij naar school toe gaat. Als je opgroeit in oorlog kan je
vaak niet naar school, omdat de school is verwoest of omdat het te gevaarlijk is. War Child
zorgt ervoor dat deze kinderen toch les krijgen.

WAR CHILD WERKT IN VEEL LANDEN
En wel in 15 landen: Afghanistan, Bezet Palestijns Gebied, Burundi, Centraal Afrikaanse
Republiek, Colombia, DR Congo, Irak, Jemen, Jordanië, Libanon, Nederland, Oeganda,
Soedan, Zuid – Soedan en Sri Lanka.

TIP: BEKIJK DE VIDEO
OVER WAR CHILD

TIP: LEES MEER
OVER WAR CHILD

SPREEKBEURT TIPS:
- BEGIN OP TIJD MET HET VOORBEREIDEN VAN JE SPREEKBEURT.
- MAAK EEN SPIEKBRIEF WAARIN JE IN STEEKWOORDEN OPSCHRIJFT WAT JE GAAT VERTELLEN.
SCHRIJF GEEN HELE ZINNEN OP. HET IS EEN SPREEKBEURT, GEEN VOORLEESBEURT
- PRAAT NIET TE SNEL. JIJ WEET WAT JE WIL VERTELLEN, MAAR VOOR DE LUISTERAARS IS
HET ALLEMAAL NIEUW.
- KIJK UIT VOOR HET GEBRUIKEN VAN STOPWOORDJES, ZOALS “EH, UHM, DUS…”
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OORLOG IN
SYRIË
Al zes jaar is het oorlog in Syrië. Bijna vijf miljoen mensen zijn gevlucht vanuit Syrië naar
buurlanden als Libanon, Turkije, Jordanië maar ook naar Nederland. Zij zijn op zoek naar
een veilige plek om te leven. Veel van deze vluchtelingen zijn kinderen. Zij hebben geen
huis, geen school en weten niet waar hun vrienden zijn. Soms hebben ze zelfs geen ouders
meer. En hebben ze last van de verschrikkelijke dingen die ze gezien, gehoord of gevoeld
GEORGIA
hebben. Vaak zijnMACEDONIA
ze bang, slapen ze slecht of weten ze niet meer hoe ze moeten spelenARMENIA
of
ALBANIA
vrienden moeten maken.
Griekenland
Nederland

Turkije
Kaart met buurlanden?

Syrië

Cyprus
Libanon

Irak
Libië

Eqypte

Israël

Jordanië

JORDAN

WAAROM IS ER OORLOG IN SYRIË?

LIBYA

In Syrië is president Assad aan de macht. Zijn regime is streng en veel mensen vinden hem
een slechte leider. De mensen in Syrië zijn boos en voelen zich onderdrukt. In 2011 komen
zij in opstand. President Assad lijkt niet van plan om ontslag te nemen en laat zijn leger
hard optreden tegen de demonstranten. Heel snel worden dit grote gevechten tussen vooren tegenstanders van Assad. Ook het geloof wordt belangrijk in de strijd. Er ontstaan
allemaal kleine groepjes aan de kant van de tegenstanders met allemaal een andere kijk op
het geloof. Ze strijden met en tegen elkaar. Syrië wordt zo een grote chaos.

ISLAMITISCHE STAAT (IS)
De gevechten in Syrië waren al een tijd bezig toen ook IS (Islamitische Staat) zich ermee
ging bemoeien. In die enorme chaos in Syrië zag IS de kans om een deel van het land te
veroveren. Volgens het Jeugdjournaal is ‘IS een groep terroristen die een heel strenge
Islamitische staat wil stichten in dat gebied.’ Meer weten? Bekijk de video.
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OORLOG IN
SYRIË
WAR CHILD HELPT SYRISCHE VLUCHTELINGEN IN LIBANON
Door het geweld zijn veel Syriërs naar Libanon gevlucht. Het leven van de vluchtelingen is
erg zwaar. Ze wonen in vluchtelingenkampen, er is geen werk en weinig spullen om zieken
en gewonden te verzorgen. Kinderen gaan niet naar school.
Vluchtelingen worden vaak gepest en kinderen zijn bang dat er weer oorlog komt. War
Child vangt deze kinderen op in de Safe Spaces. Hier ontmoeten ze veel kinderen van
bijvoorbeeld Libanese en Palestijnse afkomst. Zo leren ze met elkaar te praten, spelen en
elkaar weer te vertrouwen zodat ze samen kunnen leven.

IJ
MEER WETEN? K

K OP:

WWW.WARCHILD.NL/KIDS
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WAT DOET WAR CHILD
IN NEDERLAND?
STEL JE VOOR…
Stel je voor. Je hebt drie weken gelopen met je ouders en je broertje. Je bent onder prikkeldraad
door gekropen, je broertje bijna kwijtgeraakt en hebt een groot deel van de tocht in een
overvolle rubberboot gemaakt. Dit allemaal omdat je op zoek was naar veiligheid.
Aangekomen in Nederland, zit je in een opvang voor vluchtelingen. Je mist je school, je
vrienden, je huis, je speelgoed en je familie. Je vader spreekt over hoop, maar jij vertrouwt
niemand meer. Je slaapt slecht en wordt steeds wakker van nachtmerries waarin je de bommen
weer hoort vallen. Stel je voor dat jij dit was. Wat zou je doen? Hoe zou je je voelen?

WAR CHILD HELPT GEVLUCHTE KINDEREN IN NEDERLAND
Gevluchte kinderen in Nederland hebben hulp nodig. Samen met twee andere goede
doelen, Save the Children en UNICEF Nederland, helpt War Child deze kinderen. Dit doen
ze onder de naam ‘TeamUp’. Het project ‘TeamUp’ zorgt voor leuke activiteiten zoals sport,
spel en dans voor gevluchte kinderen in asielzoekerscentra en op scholen.
Door deze activiteiten leren kinderen om weer vrienden te maken en om volwassenen te
vertrouwen. Zo kunnen ze zich ontspannen, hun vervelende ervaringen een plek geven en
weer even kind zijn. Lees meer over TeamUp.

AG
WAT ZOU JIJ DOEN?! STEL JE KLAS DE VR

EN!
WAT NEEM JE MEE
TIJDENS JE VLUCHT?

WAAR ZOU JIJ HEEN
VLUCHTEN?

MEER WETEN?
www.warchild.nl/kids/samenvooreen10

WAT VIND JIJ HET VERVELENDST
OM ACHTER TE LATEN?
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HET VERHAAL VAN
MALIK
Malik* is 11 jaar en hij vluchtte met zijn ouders en drie
broers van 2, 10 en 17 jaar uit Syrië. Na een zware en
lange reis kwamen ze in Nederland aan. Malik doet mee
met activiteiten van TeamUp en dat vindt hij heel fijn!
Hij kan weer spelen en nieuwe vrienden maken.
Drie jaar geleden woonde Malik nog met zijn familie in
Syrië. Elke dag viel hij met angst in slaap. Malik vertelt over het eindeloze geluid van
helikopters en explosieven. “Als we gingen slapen dan kwamen er helikopters die iets naar
beneden gooiden. En dan heel hard ‘boeeem pschhh!’. Het waren bommen en alles werd
verwoest.”

EEN LANGE REIS
Het was te gevaarlijk voor Malik en zijn familie om in Syrië te blijven. Maliks vader vertrok als
eerste naar Nederland. Een jaar later volgden Malik, zijn moeder en zijn drie broers. De tocht
was erg zwaar. Te voet, per boot en met het vliegtuig kwamen ze via Turkije uiteindelijk in
Nederland aan.

EEN ECHTE TAALGOEROE
Malik voelt zich steeds meer thuis in Nederland. “Het was erg gevaarlijk in Syrië. En in Turkije
moest ik meer dan 12 uur per dag werken omdat papa al in Nederland was. En mama moest
voor mijn broertje zorgen. In Nederland is het veilig en hoef ik gelukkig niet te werken. Hier
kan ik spelen met mijn vrienden.” Ook gaat Malik weer naar school. En hij leert snel. Malik
houdt erg van lezen en wordt steeds beter in de Nederlandse taal.

* Malik is niet de echte naam van de jongen. Voor de veiligheid hebben we een andere naam verzonnen.
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HET VERHAAL VAN
MALIK
VRIENDEN VOOR HET LEVEN
Malik doet iedere week met zijn vrienden mee aan de sport-, spel- en dansactiviteiten van
TeamUp. Hij vindt voetballen het allerleukst.
Met deze activiteiten helpt War Child, samen met Save the Children en UNICEF Nederland,
gevluchte kinderen hun nare ervaringen te vergeten. Zodat ze weer vrienden maken en andere
kinderen en volwassenen leren te vertrouwen. Met een brede glimlach vertelt Malik over zijn
beste vriend Souffan die hij in het asielzoekerscentrum heeft ontmoet. “Souffan is mijn nieuwe
beste vriend. Wij spelen veel met elkaar.”
Ontmoet Malik uit Syrië. Bekijk de video!

Malik uit Syrië

Lulu uit Syrië

Maryam uit Syrië

BEKIJK DE VIDEO

Dana uit Syrië

BEKIJK DE VIDEO

BEKIJK DE VIDEO

BEKIJK DE VIDEO
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KLEIN
WOORDENBOEK
Asielzoekerscentra
Opvangcentrum voor vluchtelingen.
Het buurland
Land dat grenst aan een ander land.
Conflict
Strijd.
De chaos
Toestand waarin alles door elkaar ligt of
door elkaar gebeurt.
De demonstranten
Iemand die laat zien dat hij/zij ergens
voor of tegen is.
IS (Islamitische Staat)
Een groep terroristen die een heel strenge
Islamtische staat wil stichten in Syrië en Irak.
Libanon
Land op het continent Azië, naast Syrië.

Mindmap
Met een mindmap probeer je informatie
over een onderwerp op een mooie manier
uit te beelden. Je gebruikt hierbij veel
kleuren en vormen, omdat je hersenen dat
makkelijker onthouden dan teksten.
Op zichzelf aangewezen zijn
Toestand waarin je zelf je problemen moet
oplossen.
Het regime
Strenge, harde manier van besturen.
Syrië
Land op het continent Azië, onder Turkije.
Vanzelfsprekend
Dat hoeft niet verder worden uitgelegd.
Het vluchtelingenkamp
Plaats waar vluchtelingen tijdelijk
verblijven.

MOEILIJK WOORD? GEBRUIK DE LEESSTRATEGIE!
Kijk in het woord: ken je een woord in het woord? Misschien weet je nu ongeveer wat
het betekent.
Kijk in de zin! Soms wordt door de betekenis van de zin duidelijk waar het woord over
gaat!
Stukje terug- of verder lezen: vaak worden moeilijke woorden uitgelegd in het stukje
ervoor of erna.
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WIL JIJ MEER
WETEN, HELPEN
EN DOEN?
Zo, nu weet je al echt heel veel over War Child. Als je nog vragen hebt, stuur dan even een
mailtje naar warchildkidsclub@warchild.nl. Wij helpen je graag! Heel veel succes met
jouw spreekbeurt.
In de War Child Kidsclub gebeurt van alles. Zo gaan YouTubers Britt Scholte, Rens Polman,
Quinty Misiedjan en Niels Oosthoek met hun camera op pad om bijzondere video’s te
maken over kinderen in Nederland en andere landen, verrassen kinderen tijdens zijn of
haar spreekbeurt en helpen kinderen met het organiseren van acties.
Neem snel een kijkje op onze website en word lid!

ALS JE LID WORDT DAN…
• krijg je speciaal welkomstpakket per post. Met een clubboekje, clubpas, poster, sticker en
een vriendschapsarmbandje uit Oeganda.
• word je uitgenodigd voor events en activiteiten, zoals een clubdag of een Skype
ontmoeting met oorlogskinderen.
• kun je exclusieve video’s en verhalen bekijken op de speciale website
www.warchildkidsclub.nl.
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BRONVERMELDING
Op www.warchild.nl/samenvooreen10 vind je alle links naar de video's, verhalen en extra
informatie over bepaalde onderwerpen. Maak er gebruik van, zo wordt je spreekbeurt
namelijk nog leuker!
Samen gaan we voor een 10, right?!

17
02

