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Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met het begrip kindsoldaten.
Zij leren wat kindsoldaten zijn. Ook krijgen zij inzicht in de leefomstandigheden van
kindsoldaten en op wat voor manier hun rechten geschonden worden. Daarnaast
maken zij kennis met War Child en hoe War Child zich inzet voor kindsoldaten.

schrijf op
tekenen, knippen, plakken
lees door
extra

OPBOUW LES

KINDSOLDATEN
Thuisopdracht
Een dag van tevoren introduceren
+ uitdelen.
Nodig: Werkblad 1

extra
Opdracht ‘waarom willen legerleiders
kinderen als soldaat’ laten uitvoeren en
bespreken.

Introductie van de les
Thuisopdracht behandelen + koppeling
kindsoldaten maken.

Informatie over War Child en Oeganda
uitdelen en kinderen laten lezen en vraag
beantwoorden.
Nodig: werkblad 3.

Voortgang/kern
Informatie over kindsoldaten uitdelen, kinderen laten lezen en vragen beantwoorden.
Nodig: werkblad 2

Afsluiting
Drie vragen op het bord.
Extra
War Child oefening uit het veld in de
klas doen
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Thuisopdracht uitdelen

INTRODUCTIE VAN
DE LES

Nodig: Werkblad 1
Vertel dat de leerlingen morgen een les krijgen over kindsoldaten.
Deze les is gemaakt door War Child. Voordat de les morgen begint,
moeten de leerlingen de vraag op werkblad 1 beantwoorden.
‘Ben jij wel eens ergens bang voor?’
Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: bang voor slangen, bang voor je buurman die altijd
zo hard schreeuwt, bang om van het klimrek te vallen. Laat de kinderen opschrijven waar
ze bang voor zijn. Grote dingen, maar ook kleine dingen. Het kan één ding zijn, maar het
kunnen ook meerdere dingen zijn.

De dingen die de kinderen thuis hebben
opgeschreven behandelen. Vervolgens de
koppeling maken naar kindsoldaten om te
zien wat de verschillen zijn.
Kindsoldaten zijn jongens en meisjes onder de achttien jaar die bij een leger of
gewapende groep horen. Kindsoldaten leven dagelijks in angstige situaties. Ze zijn
alleen, ver weg van familie. Ze kunnen
bang zijn om te vechten, bang zijn voor
straf als ze iets verkeerds doen, bang zijn
voor de vijand, maar ook bang om dood
te gaan. Ook als de oorlog voorbij is, zijn
kindsoldaten nog vaak bang. Bang om
niet meer te mogen spelen met andere
kinderen. Bang om buitengesloten te
worden door hun ouders of andere
familie.

4

Ze hebben nachtmerries en durven vaak
niet meer met andere kinderen te praten
of te spelen. Ze vertrouwen niemand
meer door de dingen die ze hebben meegemaakt. Een belangrijk onderdeel van
het werk van War Child is om de
kinderen te helpen weer een normaal
leven op te bouwen.

daarna vertellen dat het nauwelijks voor
te stellen is dat kinderen van die leeftijd
soldaat zijn.
Soms zijn ze pas acht jaar oud. Ze dragen
wapens net zoals volwassen soldaten.
Jullie spelen misschien ook wel eens voor
de lol oorlogje met neppistolen. Kan je
je voorstellen dat je in een echte oorlog
vecht? Dat je moet vechten tegen kinderen van jouw eigen leeftijd? Gelukkig niet
toch?
Wij zien beelden op televisie over oorlog,
maar dat speelt zich ver weg in andere
landen af. Oorlog wordt altijd
veroorzaakt door volwassenen. Maar
voor kinderen is oorlog erg gevaarlijk.
Het is al erg genoeg als je als kind een
oorlog mee moet maken. Maar als je dan
ook nog kindsoldaat bent, is dat echt
verschrikkelijk!
Kind zijn en soldaat zijn: dat kan en mag
niet samen gaan. En toch gebeurt het.
Elke dag.
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2. Informatie over kindsoldaten uitdelen.

VOORTGANG/KERN

Nodig: Werkblad 2
Geef de leerlingen de tijd om de tekst over kindsoldaten door te lezen
en de vragen te beantwoorden. Daarna volgt een discussie. Wat vinden
de kinderen: is een kindsoldaat schuldig of niet? En zouden ze een ex
kindsoldaat accepteren in de klas?

1. Opdracht

3. Informatie over War Child en Oeganda uitdelen.

De leerlingen moeten in groepjes drie redenen bedenken waarom legerleiders kinderen als soldaat willen (de uitwerking van de opdracht staat
op het witte deel van deze pagina).

Nodig: Werkblad 3
Geef de leerlingen de tijd om de tekst over War Child en Oeganda door
te lezen.

Uitwerking opdracht:
Je kunt je nauwelijks voorstellen dat er
legerleiders zijn die kinderen als soldaat
willen. Helaas is de werkelijkheid soms
wel zo. Laat de leerlingen in groepjes drie
redenen bedenken waarom legerleiders
kinderen als soldaat willen.

Antwoorden bij de opdracht
4 Kinderen zijn klein en snel.
4 Ze zijn goedkoper, omdat ze minder
eten dan volwassenen en geen salaris
krijgen.
4 Ze geloven makkelijker wat ze verteld
wordt dan volwassenen en ze zijn
gehoorzaam, zeker als je ze bang
maakt.
4 Kinderen zijn geen gevaar voor de
machthebbers in een leger, omdat
ze de macht niet kunnen overnemen.
4 De vijand schiet misschien iets minder
snel op een kind dan op een volwassen
soldaat.
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afsluiting

Vragen voor op het bord
1. Hoeveel kindsoldaten zijn er ongeveer in de wereld?
2. In welke landen helpt War Child kinderen die kindsoldaat zijn geweest?
3. Hoe helpt War Child kindsoldaten?
Extra
4. Welke bekende Nederlanders zetten zich in voor War Child?

Antwoorden:
1. Ongeveer 250.000.
2. War Child doet dat in: Colombia,
DR Congo, Soedan, Zuid-Soedan.
3. War Child helpt de kinderen bij de
terugkeer naar hun familie of het
dorp waar ze vroeger woonden.
Als kindsoldaten vrij zijn, duurt het
vaak lang voordat ze weer gewend
zijn aan het normale leven. Ze zijn
vaak nog bang, zijn agressief, hebben
nachtmerries en kunnen zich moeilijk
concentreren.

War Child organiseert allerlei soorten
activiteiten waardoor kinderen weer
zelfvertrouwen krijgen en in contact
kunnen komen met andere kinderen.
Ze gaan dan bijvoorbeeld toneel
spelen, schilderen, dansen, muziek
maken of sporten.
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Ook zorgt War Child ervoor dat de
kinderen een beroep leren zodat ze
bijvoorbeeld metselaar, timmerman
of kleermaker kunnen worden. Voor
een goede toekomst is het belangrijk
dat ze een vak leren en later werk
kunnen vinden.
4. Er zijn veel bekende Nederlanders
die zich - zonder dat ze ervoor betaald
krijgen - inzetten voor War Child.
Marco Borsato is ambassadeur van
War Child. Een ambassadeur is iemand
die aan heel veel mensen kan vertellen
wat de organisatie doet. Jetske van der
Elsen is kidsambassadeur van War
Child. Daarnaast zijn er nog heel veel
andere artiesten die wel eens wat voor
War Child hebben gedaan, zoals Laura
van Kaam, Monique Smit, Ali B.,
Zomaer en Guus Meeuwis.
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war child oefening uit het veld

afsluiting

Als extra oefening kan de onderstaande oefening
‘the bird’ met de klas worden gedaan. Nadat de
leerlingen de oefening hebben gedaan, deze
afsluiten met het volgende:
“War Child doet verschillende oefeningen met kinderen in oorlogsgebieden. Op deze
manier vergeten ze even hun nare ervaringen en kunnen ze zich weer vrolijk voelen.
Muziek, tekenen, sport en toneel spelen bij deze oefeningen een belangrijke rol.
Sommige kinderen kunnen nog maar moeilijk contact maken of met vriendjes omgaan.
De oefening die jullie net hebben gedaan, zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen
in een groep”.

The bird / de vogel:
1 Vorm samen met de kinderen een cirkel.
2 Maak een ‘holletje’ van je twee handen.
Leg uit dat je in je handen een klein
vogeltje hebt dat je door gaat geven:
iedereen moet erg voorzichtig zijn met
het vogeltje, het is klein en een beetje
bang!
3 Laat het vogeltje één keer de cirkel
rondgaan, de kinderen mogen zeggen
wat ze van de les vonden.
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4 Leg uit dat de vogel weer moet leren
vliegen en dat de groep kan helpen:
de vogel kan eerst van het ene kind
naar het andere vliegen: de kinderen
‘gooien’ het vogeltje in de lucht naar
een ander kind, die het opvangt.
5 Als iedereen geweest is, kan één kind
de vogel ‘loslaten’ (bijvoorbeeld door het
raam, als dat aanwezig is). De hele groep
kan vervolgens de vogel uitzwaaien.
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WERKBLAD 1

Ben jij wel eens ergens bang voor? Het kan
van alles zijn. Zo kan je bang zijn voor slangen,
maar ook bijvoorbeeld voor je buurman die
altijd zo hard schreeuwt.

Schrijf op waar jij bang voor bent. Het kan één ding zijn, maar het kunnen ook meerdere
dingen zijn. Grote dingen, maar ook kleine dingen.
Ik ben bang voor:

W1

W2

WERKBLAD 2

Om wat meer te weten te komen over kindsoldaten
lees je de volgende tekst goed door en vul je de
bijbehorende vragen in.

3 Omdat kinderen door rebellen (mensen
die tegen de regering zijn) zijn ontvoerd
en gedwongen worden om bij ze te
blijven.

Vraag: Als een kind iemand anders doodt,
dan is hij een moordenaar. Maar als hij
gedwongen werd om dat te doen, is hij
dan schuldig?

4 Omdat de kinderen dat zelf willen,
bijvoorbeeld om wraak te nemen of
omdat ze het stoer vinden.

wAT ZIjN KINDSOLDATEN?
Kindsoldaten zijn jongens en meisjes onder
de achttien jaar die bij een leger of
gewapende groep horen. Sommigen zijn
pas acht jaar oud.
Er zijn in de hele wereld ongeveer
250.000 kindsoldaten. Ze dragen wapens,
net als volwassen soldaten. En ze worden
soms gedwongen om te vechten en
mensen te doden. Doordat sommige
kindsoldaten meevech-ten, lopen deze
kinderen ook veel gevaar om gedood te
worden of gewond te raken.
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Waarom worden kinderen soldaat?
Er zijn heel wat redenen waarom kinderen
in een leger terecht komen:
1 Om te ontsnappen uit de armoede.
Arme kinderen hebben thuis weinig
eten, kleren en kunnen niet naar school.
Als die dingen er in het leger wel zijn,
is het moeilijk om je daar niet bij aan
te sluiten.
2 Omdat de familie dit wil. Dat kan uit
armoede zijn, maar ook omdat de familie in een oorlog een bepaald leger wil
steunen om zelf veilig te zijn.

hOE IS hET LEvEN ALS KINDSOLDAAT?
Het leven als kindsoldaat is heel erg
zwaar. Er zijn strenge regels. Kindsoldaten
leven in angstige situaties. Ze worden
vaak met de dood bedreigd als ze zich niet
aan de regels houden. De kinderen die echt
moeten vechten, krijgen soms zelfs drugs
in hun eten. Die drugs zorgen ervoor dat
de kinderen geen angst meer voelen en
niet goed weten wat ze doen.
wAT MOETEN KINDSOLDATEN ALLEMAAL
DOEN?
Kindsoldaten moeten verschillende dingen
doen. Ze doen mee aan gevechten, ze
spioneren, ze lopen de wacht en leggen
landmijnen en bommen. Niet alle kindsoldaten vechten mee. Sommigen dragen
spullen, koken of zorgen voor de soldaten.
Meisjes verrichten meestal huishoudelijke
werkzaamheden, zoals koken en wassen,
en worden vaak seksueel misbruikt door
de soldaten.
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hOE KOMEN KINDErEN uIT hET LEgEr?
Veel kindsoldaten zouden wel uit het
leger willen, maar worden door de
legerleiders tegengehouden. Die zeggen
bijvoorbeeld dat ze de kinderen of hun
familie zullen vermoorden als ze uit het
leger ontsnappen. Toch lukt het sommige
kinderen om te vluchten.

Vaak vinden anderen het moeilijk om
kindsoldaten weer te accepteren door
de dingen die ze hebben moeten doen.
Daarom is het moeilijk voor ze om terug te
gaan naar de plek waar ze vandaan komen.
Vraag: zou jij een ex-kindsoldaat
kunnen accepteren in de klas?

wAT gEbEurT Er MET EEN KINDSOLDAAT
ALS DIE vrIjKOMT?
De meeste kindsoldaten die vrijkomen,
willen natuurlijk zo snel mogelijk terug
naar hun familie. In een oorlog, of net
daarna, kan het moeilijk zijn om mensen
terug te vinden. Vooral als de familie is
gevlucht en niemand meer weet waar
ze nu zijn.
En soms hebben ze geen familie meer.
Gelukkig zijn er organisaties en mensen
die de kinderen helpen om hun familie
terug te vinden. Als dat niet lukt, worden
de kinderen opgenomen in pleeggezinnen.

foto Pedro Reina “Fundación Dos Mundos”.

WERKBLAD 2

AcTIE vOOr KINDSOLDATEN bLIjfT
NODIG
Er zijn veel organisaties die zich inzetten
voor kindsoldaten, waaronder War Child.
Toch zijn er op dit moment helaas nog
steeds ongeveer 250.000 kinderen
soldaat. Hier moet verandering in komen.
Je begrijpt hoe belangrijk het is dat
mensen en organisaties actie voeren om
ervoor te zorgen dat kinderen geen soldaat
zijn.
en jij kunt zelf ook iets doen!
Word bijvoorbeeld Friend van War Child
met je hele klas of organiseer een actie om
geld in te zamelen voor War Child. Met dat
geld kan War Child heel veel oorlogskinderen helpen.
Kijk op www.warchild.nl/kids voor meer
informatie.
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WERKBLAD 3

Om wat meer te weten te komen over War Child en
kindsoldaten lees je de volgende tekst goed door.
Vul de bijbehorende vraag in.

wAT DOET wAr chILD vOOr KINDSOLDATEN?
War Child helpt onder andere kinderen
die kindsoldaat zijn geweest om weer een
normaal leven op te bouwen.
War Child doet dat in Colombia, DR Congo,
Soedan, Zuid-Soedan. War Child helpt de
kinderen bij de terugkeer naar hun familie
of het dorp waar ze vroeger woonden. Als
kindsoldaten vrij zijn, duurt het vaak lang
voordat ze weer gewend zijn aan
het normale leven. Ze zijn vaak nog bang,
hebben nachtmerries en kunnen zich
moeilijk concentreren.

Vraag: wat voor beroep zou jij later willen
uitoefenen?

War Child organiseert allerlei soorten
activiteiten waardoor kinderen weer
zelfvertrouwen krijgen en in contact
kunnen komen met andere kinderen.
Ze gaan dan bijvoorbeeld toneelspelen,
schilderen, dansen, muziek maken of
sporten. Ook zorgt War Child ervoor dat de
kinderen een beroep leren zodat ze
bijvoorbeeld metselaar, timmerman of
kleermaker kunnen worden. Voor een
goede toekomst is het belangrijk dat ze
een vak leren en later werk kunnen vinden.
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WERKBLAD 3

AchTErgrONDINfOrMATIE OEgANDA
Sinds 1986 is er in Noord-Oeganda strijd
tussen de rebellen en het regeringsleger.
Heel veel mensen zijn gedood of gehandicapt geraakt en meer dan 25.000
kinderen zijn ontvoerd door de rebellenlegers. Veel kinderen probeerden lange tijd
uit handen van de rebellen te blijven.
Zo liepen duizenden kinderen elke dag aan
het begin van de avond kilometers van de
dorpen naar de stad, omdat ze bang waren
tijdens hun slaap ontvoerd te worden.
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Ze sliepen ’s nachts bij scholen, op binnenplaatsen van ziekenhuizen of
parkeerplaat-sen van de stad. Kinderen
leven in doodsangst. In Noord-Oeganda is
nog steeds iedereen bang voor het
rebellenleger.
hOE IS hET Nu IN OEgANDA?
Er zijn 1,6 miljoen mensen gevlucht
en zij leven nu in vluchtelingenkampen.
Daar is het leven zwaar, vaak hebben ze
geen schoon water, weinig eten, slechte
huizen en geen school. Ook is er vaak geen
werk, dus mensen zijn heel arm. Het gaat
nu wel iets beter in Oeganda
en mensen proberen hun leven langzaam
weer op te bouwen.

Een voorbeeld van een land waar tijdens de oorlog
kindsoldaten waren, is Oeganda. Om wat meer te weten
te komen over Oeganda en het werk van War Child in
Oeganda lees je de volgende tekst goed door.

wAT DOET wAr chILD IN OEgANDA?
War Child probeert het leven van exkindsoldaten en oorlogskinderen beter te
maken. Als kinderen bevrijd worden uit
het rebellenleger, proberen ze terug te
keren naar hun dorpen. Dat is erg zwaar.
Ex-kindsoldaten worden gezien als moordenaars. Daarom vindt niemand ze meer
aardig. En ze zijn bang en verward omdat
ze vreselijke dingen hebben moeten
doen. Kinderen die in oorlog hebben
geleefd, wonen bijvoorbeeld in
vluchtelingenkampen of zijn hun ouders
verloren.
War Child in Oeganda heeft als belangrijkste doel dat deze kinderen weer
gewoon in hun eigen dorp kunnen
wonen. Ook leren ouders, verzorgers,
leerkrachten, hulpverleners, andere
hulporganisaties en overheidsinstellingen
tijdens lessen en bijeenkomsten hoe zij
met creatieve methodes de kinderen
kunnen helpen weer blij te worden.

Omdat ex-kindsoldaten vaak wat ouder
zijn en lange tijd school gemist hebben,
kunnen ze meestal niet meer naar een
basisschool.
War Child leert ze daarom lezen en
rekenen. Zodat ze hun diploma halen. We
brengen ze ook in contact met
organisaties die ze een beroep kunnen
leren, zoals metselaar. Alle kinderen die
lang niet naar school konden gaan,
kunnen meedoen.
Met een diploma komen de kinderen en
jongeren makkelijker aan werk, om
daarmee geld te verdienen. Zodat ze eten
en drinken kunnen kopen en een huis
kunnen betalen. Zo bouwen de kinderen
weer aan hun eigen toekomst.
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WERKBLAD 3

hoi, ik ben freddy
k ben 23 jaar. Ik kom uit Oeganda.

Freddy is een jongen die als kindsoldaat de
meest vreselijke dingen heeft meegemaakt.
Hij moest zelf ook mensen mishandelen en
vermoorden. Hij heeft zijn vader voor zijn
eigen neus dood zien gaan, zonder dat hij
iets kon doen.
Freddy vertelt over zijn ontsnapping:
“Na drie jaar in de jungle, moesten we het
zoveelste dorpje plunderen. Toen de rest
niet oplette, greep ik mijn kans en rende
zo hard mogelijk weg.Ik struikelde en was
heel bang dat iemand me gehoord had,
dus bleef ik heel lang liggen tot het stil
was. Na dagenlang lopen had ik het huis
van mijn oom gevonden, waar mijn moeder
ook was.”
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Voordat Freddy met War Child in aanraking
kwam, had hij alleen maar hoop in God.
Door de hulp van War Child gaat het nu
weer goed met Freddy.
“War Child heeft mijn leven echt veranderd. Vroeger was ik helemaal niet vrolijk,
mijn ouders waren er niet meer. Het leven
was hard. Nu kan ik vrienden maken, met
iedereen praten, anderen vrolijk maken. Ik
ben weer blij!”
Hij hoopt dat War Child nog veel meer
oorlogskinderen kan helpen. Nu gaat het
goed met Freddy. War Child heeft hem
geleerd films te maken, waar hij heel blij
mee is, omdat maar weinig mensen weten
hoe je moet filmen. Ook houdt hij heel erg
van hardlopen en mag zelfs meedoen met
wedstrijden op school. Later wil hij politicus worden:
“Mensen hebben een leider nodig, iemand
die wat aan de problemen kan doen.”
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Uitgave: War Child 2012.

Dit lespakket is 100% gesponsord tot stand gekomen dankzij
grafisch ontwerp [www.garlic.eu]
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