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DANKZIJ JOU HIELPEN WIJ 290.596 KINDEREN IN 2017
WIE ZIJN WIJ?

Wereldwijd groeien er miljoenen kinderen en jongeren op in conflictgebieden, met alle gevolgen van 
dien. Zij leven vaak in angst, zonder bescherming, en volgen soms jarenlang geen onderwijs. Met onze 
projecten bieden wij kinderen in conflictgebieden in veertien landen psychosociale steun, bescherming 
en onderwijs. Dit doen wij op onafhankelijke en neutrale wijze, daar waar de nood het hoogst is. Ons 
doel? Het verbeteren van het psychosociale welzijn van kinderen in conflictgebieden. Want geen kind 
hoort thuis in oorlog. Nooit.

WAT DOEN WIJ?
De effecten van oorlog op kinderen zijn vaak rampzalig. Met onze bewezen programma’s bieden wij 
kinderen de kans om een toekomst op te bouwen, voor henzelf en hun gemeenschap. Creatieve me-
thoden met muziek, spel en sport zetten wij in als wapen tegen angst, somberheid en agressie. Samen 
met de kinderen, hun ouders, scholen en lokale leiders creëren we een veilige omgeving waarin kin-
deren sociale, emotionele en praktische vaardigheden leren zodat zij weer deel kunnen nemen aan  
de samenleving. 

HOE DOEN WIJ DIT?
Wij maken ons hard om met onze bewezen interventies zo effectief en flexibel mogelijk om kinderen 
in conflictgebieden te helpen hun ingrijpende ervaringen te overwinnen. Door intensieve samenwer-
kingen kunnen wij steeds meer kinderen helpen. Dit is mogelijk met de steun van onze Friends: onze 
ambassadeurs, actievoerders, donateurs en bedrijven, en subsidies van fondsen en overheden. Dankzij 
ons unieke lage-kostenbeleid komt zoveel mogelijk geld daar waar het ’t meest nodig is: bij de kinderen.

PROGRAMMAVOORBEELDEN

TIME TO BE A CHILD
Jordanië
In de zeven jaar durende burgeroorlog 
moesten ruim vijf miljoen Syriërs hun 
thuisland ontvluchten. De helft van 
hen is kind. Zij hebben een gruwelijke 
oorlog meegemaakt en wonen nu vaak 
in tenten, zonder te weten hoe lang dit 
gaat duren. Om deze kinderen een vei-
lige plek te geven waar zij kunnen spe-
len, leren en zichzelf kunnen ontwikke-
len, hebben wij samen met War Child 
UK en War Child Canada een netwerk 
van Safe Spaces in Jordanië en Libanon 
opgezet. 

BACK TO THE FUTURE
Libanon
Honderdduizenden gevluchte Syrische 
en kwetsbare Libanese kinderen kun-
nen al jarenlang niet naar school. Om 
deze kinderen terug de schoolbanken 
in te helpen heeft War Child samen met 
drie andere NGO’s het project ‘Back to 
the Future’ opgezet. De kinderen krij-
gen inhaalonderwijs, zodat zij later ge-
makkelijk in kunnen stromen in het re-
guliere onderwijs. Want juíst voor deze 
kinderen is het ontzettend belangrijk 
om te leren lezen, schrijven en rekenen. 
Met deze vaardigheden hebben zij na-
melijk de kans om een betere toekomst 
op te bouwen, voor zowel zichzelf en 
hun gemeenschap.

NOODHULP AAN 
VLUCHTELINGEN 
Burundi
In het voorjaar van 2015 ontstond er 
een golf van wijdverspreid geweld in 
Burundi. Ruim een half miljoen mensen 
sloeg op de vlucht naar buurlanden - 
onder hen ruim 250.000 kinderen. Om 
deze kinderen te helpen is War Child 
direct een noodprogramma gestart in 
een vluchtelingenkamp bij Uvira, in 
de Democratische Republiek Congo. 
Hier bieden wij ondersteuning aan 
kinderen, jongeren en hun verzorgers. 
In Safe Spaces  kunnen kinderen hun 
traumatische ervaringen verwerken, 
hun zelfvertrouwen opbouwen en de 
eerste stappen richting een betere toe-
komst zetten. 

R40
Oeganda
Na vijf decennia van geweld is er weer 
vrede in Oeganda. De gevolgen van het 
geweld in de regio zijn echter nog da-
gelijks merkbaar. Vanuit de buurlanden 
Zuid-Sudan, Burundi en DR Congo zijn 
er de afgelopen jaren enorme aantallen 
vluchtelingen het land binnengeko-
men. Oeganda huisvest momenteel 
naar schatting 1,4 miljoen vluchtelin-
gen – waarvan twee derde kinderen. 
Dankzij War Child’s project ‘Recovery, 
Response, Resilience, Readiness and 
Opportunity’ (R4O) krijgen vluchtelin-
gen en kwetsbare Oegandese kinderen 
psychosociale en mentale steun en be-
scherming om nare ervaringen te kun-
nen verwerken. 

PEACE BICYCLES
Colombia 
Bij gebrek aan toekomstperspectief 
zien veel Colombiaanse kinderen geen 
andere uitweg dan zich aan te sluiten 
bij criminele bendes. Om hier een stok-
je voor te steken heeft War Child het 
‘Peace Bicycle Youth Centre Project’ 
opgezet, waarbij Colombiaanse jonge-
ren praktijkonderwijs in fietsreparatie 
en – verhuur krijgen. Hierdoor worden 
jongeren veerkrachtiger, zij ontwikke-
len vertrouwen in hun eigen kunnen, 
en worden zo een lastiger doelwit voor 
ronselpraktijken van criminele bendes 
en stedelijk geweld. Ook leren zij vaar-
digheden om conflicten vreedzaam op 
te lossen.

YOUTH COUNCIL
Sri Lanka
In 2009 kwam de bittere oorlog in Sri 
Lanka – na ruim 26 jaar – tot een eind. 
Sindsdien zijn er belangrijke stappen 
richting duurzame vrede gezet, maar 
voor kinderen is het gevaar nog niet 
geweken. Velen zijn hun ouders kwijt-
geraakt, en leven een afgezonderd 
bestaan. Via ons Youth Council krijgen 
deze kinderen een stem. Zij leren actief 
deel te nemen aan het adviesorgaan 
dat het werk van War Child vormgeeft. 
In juni 2017 hielden zes kind-verte-
genwoordigers een Skype-vergadering 
met het VN-Comité voor de Rechten 
van het Kind om de problemen waar zij 
mee kampen aan te pakken.
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TEAMUP GOES INTERNATIONAL

Samen met Save the Children en UNICEF Nederland startte War Child be-
gin 2016 ‘TeamUp’ voor gevluchte kinderen in Nederlandse opvangloca-
ties. TeamUp biedt kinderen van 6 tot 18 jaar gestructureerde recreatieve 
sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. De activiteiten worden gegeven 
door een vast team, op vaste tijdstippen in de week en volgens een vaste 
structuur. De kinderen hebben daardoor houvast en altijd iets om naar uit 
te kijken. Zo kunnen kinderen zich ontspannen, hun nare ervaringen een 
plek geven en weer even kind zijn. Deze methode bleek zeer succesvol; 
TeamUp werd in 2017 ingezet op Nederlandse scholen én gelanceerd in 
het buitenland – in Oeganda.

Dieper doel
De sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zijn niet alléén maar leuk: ze 
hebben ook een dieper doel. Spelenderwijs leren de kinderen omgaan met 
bijvoorbeeld boosheid, angst en stress. Het helpt hen met het verwerken 
van hun oorlogs- en vluchtervaringen, waarmee het risico kleiner wordt 
dat ze op lange termijn psychosociale problemen krijgen.

De activiteiten…

• Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen, zodat kinderen 
weer kind kunnen zijn;

• Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psycho- 
sociale problemen ontwikkelen;

• Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteu-
ning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de 
juiste instantie;

• Versterken de veerkracht van kinderen, zodat ze beter leren omgaan 
met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst

TeamUp in 2017
In 2017 namen 1641 kinderen deel aan meer dan 660 TeamUp-sessies 
in 20 opvanglocaties. Vijfenzestig kinderen die ernstige stress, angst of 
boosheid vertoonden werden door onze TeamUp-vrijwilligers doorver-
wezen, zodat ook zij de juiste hulp kregen. In hetzelfde jaar werd een 
TeamUp-pilot geïntroduceerd op zeven scholen door heel Nederland: 
‘TeamUp op School’. Samen met de CED-Groep wordt de TeamUp-methode 
passend gemaakt voor nieuwkomers in het basisonderwijs.  

Toekomstplannen
Ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen - waar ook 
ter wereld – te helpen. Daarom breidt TeamUp in 2018 uit naar 32 locaties 
en wordt ‘TeamUp op School’ op meer basisscholen geïntroduceerd. We 
zullen ‘TeamUp Internationaal’ in meerdere landen lanceren, waaronder 
Zuid-Soedan en gaan onderzoeken we of het programma ook in de bezette 
Palestijnse gebieden kunnen inzetten.

OORLOGSKINDEREN: 
DE LEIDERS VAN MORGEN

Meer dan 30 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. 
Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Daarom 
ontwikkelde War Child samen met (inter)nationale projectpartners een 
innovatieve lesmethode: Can’t Wait to Learn. Want onderwijzen van kin-
deren kan niet wachten.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het biedt kinderen hoop, struc-
tuur en concrete kansen op een betere toekomst. Scholing is van levensbe-
lang om de vicieuze cirkel van armoede en instabiliteit te doorbreken. En 
om toekomstige generaties en leiders op te leiden. Want onderwijs geeft 
kinderen, hun ouders, leraren en gemeenschappen kennis, vaardigheden 
en kracht. Dat is belangrijk om te herstellen van conflicten - en om deze 
te voorkomen. Maar scholen bouwen en leraren opleiden kost tijd, infra-
structuur en geld. In de tussentijd valt een hele generatie kinderen, die 
dolgraag wil leren, buiten de boot.

Onderwijs met tablets
Via Can’t Wait to Learn (CWtL) krijgen kinderen direct kwalitatief, flexibel, 
effectief én innovatief onderwijs. Op plekken waar door conflict onvol-
doende scholen en leraren zijn. Na een vliegende start in Soedan is Can’t 
Wait to Learn in 2015 verder geoptimaliseerd en uitgebreid naar Libanon 
en Jordanië. In 2017 introduceerden wij hier de Arabische variant van het 
onderwijsproject, vaak in combinatie met psychosociale ondersteuning 
en bescherming van kinderen. Daarnaast zijn we in 2017 begonnen met 
het voorbereidende werk voor Can’t Wait to Learn voor Zuid-Soedanese 
vluchtelingen in Oeganda.

Eén visie
Alle sponsors en partners van Can’t Wait to Learn delen dezelfde visie: 
samen een model ontwikkelen dat kinderen in conflicten toegang biedt 
tot kwaliteitsonderwijs. Elke partner draagt zijn unieke kennis, expertise 
en kracht bij. Can’t Wait to Learn is een samenwerking van War Child, 
Babiker Badri Scientific Association for Women’s Studies, TNO, Butterfly 
Works, Het Ministerie van Onderwijs in Soedan, Jordanië en Libanon en 
UNICEF.  Can’t Wait to Learn wordt gefinancieerd door de Nederlandse 
Postcode Loterij, IKEA Foundation, Google.org, USAID, the Humanitarian 
Education Accelerator en CISCO Foundation.

WAR CHILD SUMMARY OF ANNUAL REPORT 2017



ONDERZOEK: 
EXPERTISE DELEN EN SAMENWERKEN

War Child zet zich in om kinderen van álle leeftijden gerichte hulp te 
kunnen bieden in conflictsituaties. Wij noemen dit het War Child Care 
System. Hiervoor werken wij samen met kinderen en hun leeftijdsgeno-
ten, ouders, leerkrachten en gemeenschappen. Zo proberen wij op lokaal 
niveau – door nauwe samenwerking met onze programma-teams – een 
effectief zorgsysteem voor kinderen te ontwikkelen. 

Maar alléén kunnen wij nooit alle kinderen in conflictgebieden bereiken. 
Hier hebben wij hulp bij nodig. War Child gelooft – en bouwt hard aan het 
bewijs om deze overtuiging verder te ondersteunen – dat onze interven-
ties een verschil maken en aan zo veel mogelijk kinderen moeten worden 
aangeboden. Om ons bereik te vergroten werken wij daarom steeds meer 
samen met organisaties van over de hele wereld, zodat zij een replicatie 
van onze programma’s kunnen inzetten. 

Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke motoren van dit proces, en 
liggen aan de basis van onze wetenschappelijk effectief bewezen inter-
venties. Deze interventies worden in onze programmalanden getest en 
geïmplementeerd. De volgende stap is het verspreiden van interventies 
via een netwerk van partnerorganisaties. Deze samenwerkingen en het 
delen van onze kennis is essentieel binnen ons streven om een Netwerk 
Expert Organisatie te worden.

WAR CHILD IN HET NIEUWS

In 2017 hebben wij grote stappen gezet om War Child verder op de kaart 
te zetten als een internationaal erkende expert op het gebied van hulp 
aan kinderen in conflictsituaties. Door het jaar heen verscheen War Child 
in minstens 2.708 offline publicaties (2.517 kranten, 191 tijdschriften) en 
meer dan 1500 online publicaties. Wij waren vaak aanwezig op toonaan-
gevende nationale televisie en radio, waaronder Pauw, Jinek, NOS Jeugd-
journaal, RTL Nieuws, EenVandaag, RTL Boulevard, 5 uur Live, Nu.nl, NRC, 
Algemeen Dagblad, Trouw, Groene Amsterdammer, Radio 1 & 2, BNR en 
OneWorld. Ook kwamen wij voor in uitingen van veel regionale en lokale 
media. Deze gratis publiciteit was zowel gericht op ons werk als op onze 
acties voor fondsenwerving. 

Eigen uitingen
Zelf verzonden wij in 2017 vijftien persberichten, die werden ontvangen 
door honderden mediacontactpersonen van War Child. Ons advocacy 
rapport ‘I Want to Go Home But I’m Afraid’ kreeg veel media-aandacht, 
en onze afdeling Research & Development publiceerde vier peer-revie-
wed artikelen op vooraanstaande academische mediakanalen. Met ons 
benefietconcert ‘Martin Garrix voor War Child’ genereerde wij veel me-
dia-aandacht, evenals voor onze tv-show ‘Jij & Ik’; de Kili-Challenge; en 
onze bekroonde ‘Batman’-film. Daarnaast resulteerden onze persreis naar 
Oeganda – voor ‘De Reünie’ – en onze reis naar Irak voor grote zichtbaar-
heid. Deze lijn willen wij in 2018 verder doorzetten.WAR CHILD SUMMARY OF ANNUAL REPORT 2017



Martin Garrix voor War Child
De nummer één DJ in de wereld, Martin Garrix, gaf in februari 
een exclusief concert voor War Child. Het concert – gehouden 
in het wereldberoemde Paradiso in Amsterdam – werd veel-
vuldig gepromoot op het radiostation ‘Q-music’. De fantasti-
sche avond leverde uiteindelijk €250,000 op, waarmee wij 
3000 kinderen in conflictgebieden kunnen helpen. 

War Child Masterclass
In 2017 werd de allereerste War Child Masterclass gehouden, 
onder leiding van onze afdeling Research & Development. In 
deze eerste editie vertelde Professor Sir Graham Thornicroft 
over het terugdringen van stigmatisering in landen met lage- 
en middeninkomens. Een wereldwijd publiek kon deze exclu-
sieve masterclass volgen via een livestream. 

Kili-Challenge
In het begin van 2017 organiseerde War Child de derde jaar-
gang van de Kili-Challenge. In totaal beklommen 75 mensen 
de top van de Kilimanjaro, waarmee zij € 395.877 ophaalden. 
Onze ambassadeur Tooske Ragas ging de uitdaging aan en ge-
nereerde met haar deelname extra inkomsten én media-aan-
dacht. Deze editie bleek de meest succesvolle sinds de start 
in 2015.

Jij&Ik
In juni 2017 werd de tweede editie van onze TV-show ‘Jij&Ik’ 
gehouden, in samenwerking met EO en I Care. Ondanks dat er 
in 2017 minder mensen naar de uitzending op NPO1 keken dan 
het jaar ervoor, leverde het evenement toch een groot aantal 
nieuwe structurele donoren op. Hiermee kunnen wij 4.378 kin-
deren die opgroeien in conflictgebieden ondersteunen. 

EVENEMENTEN
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WIJ ACTIEF WAREN IN 15 LANDEN ER 315 MEDEWERKERS IN ONZE PRO-
GRAMMA’S, 90 MEDEWERKERS OP HET 

HOOFDKANTOOR EN 232 VRIJWILLIGERS 
BIJ WAR CHILD WERKEN

WAR CHILD’S AFDELING RESEARCH & 
DEVELOPMENT BESTAAT UIT DERTIEN 

ENTHOUSIASTE ONDERZOEKERS DIE AAN 
DE HAND VAN ACADEMISCH ONDERZOEK 

ZORGEN VOOR DE NODIGE EXPERTISE 
VOOR ONZE INTERNATIONALE  
PROGRAMMA’S IN HET VELD

WAR CHILD EEN LAGE  
KOSTENBELEID HANTEERT

WAR CHILD DE KLAUS J. JACOBS ‘BEST PRACTICE PRIZE 2017’ HEEFT GEWONNEN
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