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DIT BOEKJE IS VAN:

Naam:
Naam school:

Groep:

DE HULP VAN 
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INFORMATIE VOOR WERKSTUKKEN EN 
SPREEKBEURTEN
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WIST JE DAT: de 9-jarige Jip ooit het idee had om een actie op 

touw te zetten om kinderen in oorlog 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.

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 in dit boekje 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? Op www.warchild.nl/spreekbeurt vind je extra informatie, foto's 
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 bijvoorbeeld alle leerlingen en leraren uit voor een sponsorloop. Zo haal je 
sponsorgeld op en help je kinderen in oorlog.

WIJ ZIJN 
TROTS OP JE!
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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 
onderaan de pagina zelf een mindmap maken. Succes!

MIJN EIGEN MINDMAP

..OVER WAR CHILD

WAT WEET IK AL..
WAT WIL IK..

..OVER DE OORLOG?

WAAROM HEB IK VOOR 
WAR CHILD GEKOZEN

..MIJN KLAS LEREN?

..ZELF LEREN?

WAT HEB IK DAARVOOR NODIG?WIE KAN MIJ HELPEN?

WAR CHILD

WAR CHILD

..OVER KINDEREN IN OORLOG
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KINDEREN 
EN OORLOG

WAT IS OORLOG?
Oorlog lijkt wel een beetje op ruzie. Mensen maken bijvoorbeeld ruzie over:

• Godsdienst

• Ras (waar je vandaan komt of bij welke stam je hoort)

• Land en grenzen

• Grondstoffen (zoals olie of diamanten)

• Wie de macht heeft in een land

Maar oorlog is veel en veel erger dan ruzie. Alles wordt totaal anders. Op straat spelen met 
je vrienden is dan 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. Dit komt 
doordat het te gevaarlijk voor hen wordt.

WIST JE DAT: een oorlog niet altijd tussen twee 

landen hoeft te zijn? Het komt vaak voor dat er 

oorlog is in hetzelfde land tussen twee groepen 

mensen. We noemen dat een burgeroorlog.
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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.

WIST JE DAT: een op de zes kinderen 

opgroeit in een oorlogsgebied?

KINDEREN 
EN OORLOG
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KINDERRECHTEN

IEDEREEN HEEFT RECHTEN
Er is over de hele wereld besloten dat iedereen rechten heeft. Het maakt niet uit in welke 
situatie je leeft, iedereen heeft recht op bijvoorbeeld eten, drinken en onderdak. Toch krijgt 
niet iedereen waar hij of zij recht op heeft.

WAT IS EEN RECHT?
Een recht lijkt misschien ingewikkeld. Het is namelijk anders dan een wens. Een voorbeeld 
van een wens is: ik mag de hele dag door snoepen. Dat is iets wat je misschien heel graag 
wil. Een voorbeeld van een recht is: ik mag de hele dag naar school. Daar heb je namelijk 
recht op! En er zijn niet alleen rechten voor volwassenen, maar er zijn ook speciale rechten 
voor kinderen.

KINDERRECHTEN IN DE OORLOG
Er zijn ruim twee miljard (dat zijn 9 nullen!) kinderen op de wereld. Dat zijn er zoveel, dat er 
ook speciale kinderrechten zijn gemaakt. Jij hebt dus ook rechten! Kinderen hebben 
bijvoorbeeld recht op eten, dokters, onderwijs, bescherming en tijd om te spelen.

Wist je dat er veel verschillende kinderrechten zijn?
Hier staan de belangrijkste op een rijtje:
• Ieder kind heeft recht op genoeg en gezond eten
• Ieder kind heeft recht op onderwijs
• Ieder kind heeft recht op gezondheidszorg
• Ieder kind heeft recht op vrije tijd en om te spelen
• Geen enkel kind mag gedwongen worden om te werken
• Geen enkel kind mag mishandeld worden
• Geen enkel kind mag gediscrimineerd worden
• Ieder kind heeft recht op een eigen mening
• Ieder kind heeft recht op een eigen geloof
• Ieder kind mag zelf zijn/haar eigen vrienden en vriendinnen kiezen
• Ieder kind heeft recht op informatie die voor hem/haar belangrijk is
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Sommige kinderen hebben het door wat voor reden dan ook moeilijker dan anderen. 
Daarom is afgesproken dat er extra zorg gegeven wordt aan:

• Kinderen met een handicap
• Kinderen die geen ouders hebben
• Kinderen die gevlucht zijn
• Kinderen die gearresteerd zijn
• Kinderen die slachtoffer zijn van oorlog en geweld

In oorlog is het beschermen van kinderrechten extra moeilijk. Want wat als er geen eten is? 
Of geen dokter in de buurt als je ziek bent? Als het niet veilig is om te spelen? Er zijn helaas 
ook kinderen die al moeten werken, soms zelfs in het leger. Het is voor sommige landen 
dus erg moeilijk om alle kinderrechten na te leven als er spanning is. Maar daar helpt War 
Child bij!

KINDERRECHTEN

WAT VIND JIJ?: WELK 

RECHT VIND JIJ HET 

BELANGRIJKSTE?
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WAT DOET 
WAR CHILD?

HAAL DE OORLOG UIT EEN KIND
War Child vindt het belangrijk dat kinderen in oorlog 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?

KINDERRECHTEN
War Child zet zich als organisatie in voor de Rechten van het Kind. Het is heel moeilijk om 
in oorlog te leven, dus helpt War Child kinderen die met oorlog te maken hebben gehad. Dit 
helpt kinderen beter om te gaan met hun nare herinneringen. Zo worden ze weer blij en 
maken ze weer vrienden.

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. Ook leert War Child kinderen lezen en 
rekenen, zodat ze niet teveel achter raken. Zo krijgen ze de kans op een betere toekomst. 
Misschien kunnen zij zelfs zorgen dat er vrede komt als ze groot zijn.

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.

WIST JE DAT: War Child in 1995 is opgericht door Willemijn Verloop? 

Willemijn ging in 1993 naar Bosnië en heeft bij terugkomst in 1995 

War Child Holland opgericht. Daar ontmoette ze muziekprofessor 

Nigel Osborne. Tijdens de oorlog gaf hij muziekles aan kinderen in 

schuilkelders. Willemijn zag met eigen ogen wat muziek in kinderen 

losmaakt. Ze was zo onder de indruk dat ze War Child heeft opgericht.
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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. Bijvoorbeeld op tablets. Zo kunnen kinderen 
leren op plekken waar geen scholen of leraren zijn.

WAR CHILD WERKT IN VEEL LANDEN
En wel in 14 landen: Afghanistan, Bezet Palestijns Gebied, Burundi, Colombia, DR Congo, 
Irak, Jemen, Jordanië, Libanon, Nederland, Oeganda, Soedan, Zuid-Soedan en Sri Lanka.

WAT DOET 
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 luiteraars is het allemaal 

nieuw.
• Kijk uit voor het gebruiken van stopwoordjes, zoals "eh, uhm, dus...,,
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Nour is 12 jaar. Ze is al 5 jaar op de vlucht. Toen zij 7 jaar was, moest ze haar familie in Syrië 
achterlaten. Op zoek naar een veilige plek in Libanon.“Het lawaai van de vliegtuigen en de 
bommen kwam te dichtbij. We durfden niet langer te blijven. We besloten te vluchten.”

OP DE VLUCHT
Net zoals duizenden andere Syrische kinderen, moest Nour vluchten uit haar geboorteland. 
Op zoek naar een veilige plek in Libanon. Nour woont nu vijf jaar in Libanon, maar 
herinneringen aan haar leven in Syrië heeft ze nog. “Het lawaai van de vliegtuigen en de 
bommen kwam te dichtbij”, zegt Nour. “We durfden niet langer te blijven. We besloten te 
vluchten.”

ALLES ACHTERLATEN
Nour deed een paar kleren in een tas. Mooie herinneringen aan haar land Syrië droeg ze 
met zich mee. Nour moest ook afscheid nemen van haar oma. “Voor we vertrokken heeft 
oma nog ‘Riz be Haleeb’ gemaakt. Ik huilde bij elke hap.”
Nour wist niet of zij haar oma en de rest van de familie ooit weer zou zien. Dit was voor 
haar heel moeilijk. “Ik wilde mijn vrienden niet zien, omdat ik een hekel heb aan afscheid 
nemen”, zegt Nour. “Afscheid nemen van mijn oma en mijn familie was meer dan genoeg 
voor één dag.”

VEILIGE PLEK  
Nour gaat nu naar een veilige plek van War Child. Hier biedt War Child hulp aan kinderen 
die oorlog hebben meegemaakt. Ze kan er met andere kinderen spelen en sporten. “Door 
War Child voel ik me beetje bij beetje sterker. Ik kan er spelen, knutselen en leer ik voor 
mezelf op te komen. Hier voel ik me veilig.”
Stapje voor stapje gaat het beter met Nour. Ze ontmoette ook haar nieuwe beste vriendin 
Raghad bij War Child. 

HET VERHAAL 
VAN NOUR
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Sinds 2011 is het oorlog in Syrië. Meer dan 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 hebben. Vaak zijn ze bang, slapen ze slecht of weten ze niet meer hoe ze moeten 
spelen of vrienden moeten maken.

WAAROM IS ER OORLOG IN SYRIË?
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 voor- 
en 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.’

MACEDONIA

ALBANIA

LIBYA

ARMENIA

JORDAN

GEORGIA

IRAK

LIBANON

CYPRUS

TURKIJE

EGYPTE

GRIEKENLAND

NEDERLAND

ISRAEL
..

SYRIE
..

LIBIE
..

JORDANIE
..

OORLOG 
IN SYRIE
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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 sinds 2012 deze kinderen op in een veilige plek. Hier ontmoeten ze veel 
kinderen van bijvoorbeeld Libanese en Palestijnse afkomst. Ze leren met elkaar te praten, 
spelen en elkaar weer te vertrouwen zodat ze samen kunnen leven.

OORLOG 
IN SYRIE
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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 organisaties, 
Save the Children en UNICEF Nederland, helpt War Child deze kinderen. Dit doen ze onder 
de naam ‘TeamUp’. Het programma TeamUp zorgt voor leuke activiteiten zoals sport-, spel 
en bewegingsactiviteiten 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.

WAT ZOU JIJ DOEN?!

STEL JE KLAS DE VRAGEN!
WAT NEEM JE MEE 

TIJDENS JE VLUCHT?

WAAR ZOU JIJ 
HEEN VLUCHTEN?

WAT VIND JIJ HET ERGSTE OM ACHTER TE LATEN? 
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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.

Kindsoldaat
Kindsoldaten zijn jongens en meisjes onder 
de 18 jaar die meedoen in een regerings-
leger of in een andere gewapende groep.

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.

Rebellen
Groepen mensen die zich, soms, gewapend, 
veretten tegen de mensen die aan de macht 
zijn.

Het regime
Strenge, harde manier van besturen.

Syrië
Land op het continent Azië, onder Turkije.

Vanzelfsprekend
Dat het niet verder hoeft 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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MEER 
DOEN

Zo, nu weet je al echt heel veel over War Child. Voor extra informatie, foto's en video's kijk 
op: www.warchild.nl/spreekbeurt. Maak er gebruik van, zo wordt je spreekbeurt namelijk 
nog leuker! Als je nog vragen hebt, stuur dan even een mailtje naar actie@warchild.nl. Wij 
helpen je graag! Heel veel succes met jouw spreekbeurt.
 
Samen gaan we voor een 10, right?!
 
VIND JIJ HET OOK ZO BELANGRIJK DAT 
KINDEREN IN OORLOG GOEDE HULP KRIJGEN?
Help ons dan mee en kom in actie! Zelf of met de hele klas. Hierbij een paar ideeën:
• Flessen inzamelen
• Klusje bij de buren
• Een sponsorloop met de hele school.
• Verzamel allemaal spullen en organiseer een rommelmarkt op school. 

Opgeruimd staat netjes!
 
Nog meer inspiratie nodig? Kijk dan snel op onze 
website www.kind.voorwarchild.nl/hoe-werkt-het
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