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Voorwoord
2017 begon goed voor KidsRights. In februari kregen we het heugelijke
nieuws dat de Nationale Postcode Loterij ons een eenmalige schenking doet.
Dat is een krachtige erkenning van onze missie, en laat zien dat ook de
Nationale Postcode Loterij gelooft in het realiseren, promoten en naleven
van kinderrechten. KidsRights werkt samen met kinderen omdat wij er
ervan overtuigd zijn dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer zij
zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie
kunnen komen.
Uit de KidsRights Index die op 15 mei

verandering te zijn: de Internationale

2017 werd gepubliceerd, blijkt opnieuw

Kindervredesprijswinnaars. Elke

dat naleving van kinderrechten nog

winnaar is op eigen bijzondere wijze

niet vanzelfsprekend is. Geen enkel

toegewijd aan de problemen waar

land scoort 100 procent op de criteria

miljoenen kinderen dagelijks tegenaan

van het VN Kinderrechtencomité, en de

lopen. KidsRights ondersteunt deze

gang is, kan ik u alvast verklappen dat

Index toont aan dat ook in welvarende

jongeren in hun wereldwijde strijd

we dit jaar meer nominaties hebben

landen zoals het Verenigd Koninkrijk

voor kinderrechten. Heeft u de

ontvangen dan ooit tevoren. Samen

en Nieuw-Zeeland, verbeteringen

tentoonstelling nog niet bezocht? Dan

vormen deze genomineerden het

mogelijk en noodzakelijk zijn. Er

heeft u nog even, ze is tot en met 9

bewijs dat kinderen de kracht hebben

moet vooral meer aandacht komen

juli te zien in De Nieuwe Kerk.

om de wereld in beweging te brengen.

uit minderheidsgroepen en de

Ook in 2017 zetten wij ons met

Namens KidsRights dank ik u voor uw

schrijnende situatie waar minderjarige

passie en volle betrokkenheid in

betrokkenheid. Ik wens u een mooie

vluchtelingen zich vaak in bevinden.

voor de rechten van kinderen. Wij

zomer toe.

voor discriminatie van kinderen

verwachten met onze veldprojecten
Kinderen moeten hierin zelf een rol

dit jaar minstens 17.000 kinderen

krijgen. De vernieuwde International

direct te ondersteunen. Wij blijven

Children’s Peace Prize-tentoonstelling

de changemaking capaciteiten van

in De Nieuwe Kerk in Amsterdam

kinderen promoten. Met een nieuwe

vertelt de verhalen van kinderen

Kindervredesprijsuitreiking voor de

Marc Dullaert

die bewijzen een katalysator voor

deur en een selectieproces dat in volle

Voorzitter Stichting KidsRights
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The International Children’s Peace Prize-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk

The International Children’s Peace Prize-tentoonstelling vertelt de geschiedenis van de Kindervredesprijs en haar
winnaars, die jaarlijks miljoenen mensen over de hele wereld inspireren.
De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft de primeur van

Dansende Desmond Tutu

de vernieuwde The International Children’s Peace Prize

Op de interactieve computer kan de bezoeker foto’s naar

expositie, die te zien is met de World Press Photo 2017. Na

een enorm scherm swipen. Zo ontstaat een speels mozaïek

Amsterdam gaan deze tentoonstellingen samen wereldwijd

dat de foto’s en verhalen van de Kindervredesprijswinnaars

rondreizen. De Kindervredesprijswinnaars laten zien dat

op een mooie manier onder de aandacht brengt. In een

verandering mogelijk is en dat kinderen echte changemakers

minibioscoop kunt u de geschiedenis van de uitreiking

kunnen zijn. Net als de foto’s van World Press Photo doen

meebeleven, met unieke beelden van een dansende

zij een appél op de wereld.

Desmond Tutu in de Ridderzaal, toegelachen door koning
Willem-Alexander.

Malala’s proefwerken
Met ontroerende foto’s komen de verhalen van de

De tentoonstelling is nog te zien t/m 9 juli. Kom snel langs!

Kindervredesprijswinnaars tot leven. Ook zijn de originele
proefwerken van Malala uit haar schooltijd in Pakistan te

Dit project wordt mede mogelijk

zien. Het Kindervredesprijsbeeld ‘Nkosi’, vernoemd naar

gemaakt door het vfonds.

Nkosi Johnson, de eerste Kindervredesprijswinnaar van
2005, is eveneens opgenomen in de tentoonstelling. Door

De Nieuwe Kerk, Dam te Amsterdam

tekst en beeld komt u meer te weten over zijn bijzondere

Openingstijden: dagelijks 10.00 - 18.00 uur

contact met Nelson Mandela.

Tickets te koop op www.nieuwekerk.nl.
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De KidsRights Index 2017

Op 15 mei jl. publiceerde KidsRights

landen investeren te weinig geld in

in samenwerking met de Erasmus

kinderrechten, zo blijkt uit de Index.

Universiteit de KidsRights Index

Het is prijzenswaardig dat veel armere

1.

2017. Dit is een jaarlijks vastgestelde

landen met beperkte middelen relatief

2. Noorwegen

ranglijst die meet hoe kinderrechten

veel bijdragen.

3. Zwitserland

Top 10
Portugal

4. IJsland

wereldwijd worden nageleefd en
wat landen doen om de rechten van

Positief is ook dat diverse landen

5. Spanje

kinderen te verbeteren.

het afgelopen jaar nieuwe wetten

6. Frankrijk

aangaande kinderen hebben

7. Zweden

Er zijn een aantal wereldwijde trends

aangenomen. Helaas blijft een goede

8. Thailand

te ontdekken. Rijkere landen doen

toepassing daarvan achter. Bovendien

9. Tunesië

het op kinderrechtengebied niet

voldoet de nieuwe wetgeving vaak

10. Finland

vanzelfsprekend beter. Zo behalen de

niet volledig aan de beginselen van

armere landen Thailand en Tunesië

het VN-kinderrechtenverdrag,

Afrika en het Verenigd Koninkrijk

top-tien plekken in 2017, terwijl het

dat de internationale maatstaf is

worden opgeroepen om de nationale

Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland

voor een goede naleving van

wetgeving beter af te stemmen op het

onderaan staan. Geïndustrialiseerde

kinderrechten. Onder andere Zuid-

VN-kinderrechtenverdrag.

Nederland zakt naar de 15e plek
Nederland verloor vorig jaar haar

over de Nederlandse prestaties is

hem ligt daar een belangrijke taak

plek in de top-tien. Uit nieuwe

gepubliceerd, blijkt uit beschikbare

voor het nieuwe kabinet. “Tegen

data bleek toen dat kinderen in

cijfers dat Nederland op deze punten

de formerende partijen wil ik zeggen:

diverse gemeenten als gevolg van

nog flink zou kunnen verbeteren. Zo

blijf vooral investeren in kinderen en

de decentralisatie mogelijk ongelijke

zijn de toegang tot en kwaliteit van

gezinnen die in armoede leven. Zo

toegang tot jeugdzorg hebben.

jeugdzorg nog altijd niet overal op

wordt voorkomen dat armoede van

Daarnaast leefde een groot aantal

orde.

generatie op generatie overgaat.” Ook

kinderen in armoede en werden

belangrijk is het recht van kinderen

ook kinderen in gezinnen met

Nu het Nederland economisch weer

om te participeren en gehoord te

minimuminkomens geraakt door

voor de wind gaat, moeten kwetsbare

worden, aldus Dullaert: “Laat kinderen

bezuinigingen. Hoewel er dit jaar niet

kinderen daar als eerste van profiteren,

meepraten en meebeslissen over de zaken

opnieuw zo’n omvangrijke dataset

vindt voorzitter Marc Dullaert. Volgens

die hen aangaan.”

Voor meer informatie over de KidsRights Index 2017 kunt u kijken op www.kidsrightsindex.org.
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Investeer met ons in kinderen als changemakers
In 2017 blijft KidsRights investeren in de talenten van kinderen. Met onze projecten ondersteunen we de strijd van de
Kindervredesprijswinnaars voor de verbetering van kinderrechten. Dit jaar steunt KidsRights vijftien projecten over de
hele wereld, waarmee we minstens 17.000 kwetsbare kinderen direct bereiken. We maken ons met name hard voor het
tegengaan van geweld tegen kinderen, kindparticipatie, kinderarbeid, straatkinderen en onderwijs voor meisjes.

Liberia - Geweld tegen kinderen

India - Kinderarbeid en
kindparticipatie

• Bewustwording en preventie van geweld tegen kinderen
door middel van sociale mediacampagnes door kinderen.

• Kinderhandel en kinderarbeid identificeren, tegengaan en
de slachtoffers hiervan ondersteunen.

• Preventie van de meest voorkomende vorm van geweld:
seksueel geweld tegen meisjes.

• Opzetten van kinderclubs in honderd dorpen, waarin
kwetsbare kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen,
van elkaar kunnen leren en zelf actie kunnen
ondernemen.

• Installatie van twee Kinderhelpdesks om de toegang tot
hulp en justitie voor kinderen te vergroten.
• De gerechtigheid voor slachtoffers van geweld vergroten.
Trainen van juridische werknemers en begeleiden van
kinderen die aangifte willen doen.

• Onderzoeken en documenteren van succesvolle
implementatie van kindparticipatie in de kindvriendelijke
dorpen zonder kinderarbeid.

Zuid Afrika - Hiv/aids en
kindparticipatie

Pakistan - Onderwijs
voor meisjes

Filipijnen Straatkinderen

• Workshops en trainingen
voor kinderen, zodat zij eigen
changemaking projecten kunnen
starten om diversiteit te promoten
en hun omgeving te verbeteren.

• Avondonderwijs voor meisjes uit arme
gezinnen, hen opleiden tot lerares of
laten doorstromen naar de universiteit.

• Organiseren van activiteiten voor
straatkinderen en hun omgeving
om hen te leren over het belang
van een goede gezondheid,
onderwijs en kinderrechten.

• Begeleiding van kinderen die
door hiv/aids in een pleeggezin in
hun eigen gemeenschap worden
opgevangen.
• Opvang van hiv-positieve moeders
en hun kinderen.

• Kwaliteitsonderwijs voor kwetsbare
kinderen die anders geen mogelijkheid
hebben om naar school te gaan.
• Gemeenschapsscholen voor kinderen
die niet naar school gaan. Het onderwijs
richt zich op het promoten van
verdraagzaamheid tussen religies.

• Straateducatie om te voorkomen
dat (straat)kinderen niet naar
school gaan of vroegtijdig
uitvallen.
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KidsRights School Summit: Kinderrechtenlespakket gaat internationaal

Met trots kijkt KidsRights terug op de geslaagde KidsRights School Summit van 1 mei in New York. Met een
bijeenkomst voor scholieren en leraren in The New York Public Library vierden we de start van het nieuwe
internationale kinderrechtenlespakket van KidsRights.
Samen met kinderen en jongeren bouwt KidsRights

is dat kinderen zelf meedenken en in actie komen: “De

aan een wereldwijde beweging van jonge changemakers.

onverschilligheid ten opzichte van het milieu moet stoppen. Wij,

KidsRights informeert en activeert kinderen met behulp

kinderen, kunnen de leiders zijn van vandaag en de toekomst

van de inspirerende verhalen van de Internationale

vormgeven zoals wij haar willen zien.”

Kindervredesprijswinnaars, en laat zien hoe zij zelf de
wereld in beweging kunnen brengen en kunnen opkomen

Informeren en inspireren

voor hun rechten. In Nederland is het schoolprogramma Het

Leerlingen presenteerden hun eigen changemaking-projecten

Kinderrechtenlespakket al jaren een succes.

en bespraken hun ideeën voor het verder ontwikkelen van
het scholenprogramma. “Ik heb geleerd dat iedereen het

Rock Your World

verschil kan maken en dat kan op heel veel manieren,” aldus

In het afgelopen jaar heeft KidsRights gewerkt aan een

Angelina, één van de deelnemende studenten. “Door het

internationale versie van dit lespakket. Er is samengewerkt

opzetten van mijn eigen campagne heb ik ervaren dat ik ook

met de Amerikaanse Stichting Creative Visions, die

mensen kan informeren en inspireren. Ik hoef niet volwassen te

het lesmateriaal onderdeel maakten van hun online

zijn om dat te doen.”

lesprogramma Rock Your World. Dit is een innovatief,
projectmatig programma voor middelbare scholen dat
kinderen motiveert zich in te zetten voor mensenrechten.
Als onderdeel van Rock Your World kan KidsRights jaarlijks
meer dan 680.000 kinderen bereiken in 72 landen.
Wij kunnen de toekomst vormgeven
Scholen in New York werkten de afgelopen maanden
met het nieuwe internationale lesmateriaal. Meer dan
honderd leerlingen en leraren kwamen voor de Summit
bij elkaar om hun ervaringen en acties voor kinderrechten
te delen. Internationale Kindervredesprijswinnaar 2016,
Kehkashan, vertelde tijdens de Summit hoe zij al jong een
changemaker werd. Ook discussieerde ze met de leerlingen
over kinderrechten en benadrukte ze hoe belangrijk het
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NautaDutilh en KidsRights: een inspirerende samenwerking
Silvia Gawronski (31) is advocaat bij NautaDutilh, de juridisch partner van KidsRights. Ze geeft gastlessen over
kinderrechten op basisscholen en doet juridisch onderzoek voor KidsRights. Ze hoopt jongeren te helpen en te
motiveren. “Kinderen voelen ‘recht’ en ‘onrecht’ feilloos aan.”
Wil je jezelf voorstellen?

Naast het lesgeven heb ik nu een

Silvia: “Ik ben Silvia Gawronski en

aantal jaren ook het KidsRights Report

woon in Leiden met mijn verloofde

gereviewt.

en twee katten. Als advocaat ben ik
gespecialiseerd in het bestuurs(proces)
recht, met name in toezicht en
handhaving. Dit betekent dat ik

“Kinderen hebben een
heel natuurlijke,

bedrijven adviseer over de wetten en

ongeremde en ongekleurde

regels die op hen van toepassing zijn.

kijk op de wereld.”

KidsRights goes global!
Wist je dat KidsRights ook in de
Verenigde Staten actief is? Het New
Yorkse kantoor van NautaDutilh is
daar nauw bij betrokken.

Van voedsel- en productveiligheid
tot explosieven en vuurwerk, heel

Ook heb ik samen met twee collega’s

gevarieerd. Naast mijn werk sport ik

gewerkt aan een bureauonderzoek

veel. Elke week doe ik aan yoga, boks

naar het Verdrag voor de Rechten van

ik en loop ik hard. Fysiek bezig zijn

het Kind in de VS. Dat is namelijk het

helpt me mijn hoofd leeg te maken.

enige land dat het verdrag niet heeft

En ik zet me in voor KidsRights

geratificeerd. KidsRights vroeg zich

natuurlijk!”

af: waarom niet? En hoe is het daar
eigenlijk gesteld met kinderrechten?

Hoe doe je dat?

Wij hebben dat onderzocht.”

“Een paar keer per jaar mag ik op
bassischolen een les over kinderrechten

Wat drijft jou om dat werk te doen?

voor KidsRights verzorgen. Ik doe

“De belangrijkste reden dat ik me voor

dat al een hele tijd, ook voor andere

KidsRights en andere organisaties

organisaties, zoals JuniorJurist

inzet, is omdat ik graag iets ‘terugdoe’

van de Orde van Advocaten en de

voor de maatschappij. Ik geloof in

Weekendschool. Ik vind het leuk om

het butterfly effect: iets kleins kan tot

jongeren over het recht en mijn

grote dingen leiden. Er zijn in mijn

beroep te vertellen - voor sommigen

leven een aantal mensen geweest die

een eyeopener, voor anderen een

mij als jongere – vrijwillig – hebben

realiteitscheck. Het inspireert ze in

geholpen, mij hebben gemotiveerd

hun toekomstige studiekeuze, maar

en geïnspireerd. Daar ben ik dankbaar

laat ook zien dat je lang en hard

voor en ik geef dat graag door. Ik

moet studeren. Daarnaast is het voor

hoop met tijd en aandacht jongeren

mijzelf erg leerzaam. Kinderen hebben

te kunnen helpen en wie weet te

een heel natuurlijke, ongeremde en

motiveren en inspireren, zodat zij dit

ongekleurde kijk op de wereld. Ze

op hun beurt ook weer voor anderen

voelen ‘recht’ en ‘onrecht’ feilloos aan

kunnen doen.”

en bieden soms inzichten waar ik zelf
nooit op gekomen zou zijn.
Sinds 2014 is NautaDutilh de juridische partner van KidsRights.
NautaDutilh ondersteunt KidsRights met financiële support, probono juridische dienstverlening en met inzet van vrijwilligers.
Medewerkers van NautaDutilh zetten zich bijvoorbeeld in om
aan de hand van Het Kinderrechtenlespakket gastlessen te geven
in Nederland over kinderrechten. KidsRights is erg blij met deze
inzet.
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KidsRights ontvangt een schenking van de Nationale Postcode Loterij

KidsRights is ontzettend trots een

wereldwijd nog meer kinderen steunen

Wij zijn ervan overtuigd dat

eenmalige schenking te mogen

in de positieve strijd voor hun rechten.

kinderrechten beter nageleefd worden

ontvangen van de Nationale

Zoals Kehkashan, de Internationale

wanneer kinderen zelf meebeslissen

Postcode Loterij voor versterking

Kindervredesprijswinnaar 2016, die op

over de zaken die hen direct aangaan

van de positie van kwetsbare

haar twaalfde een organisatie startte om

en zij zelf in actie kunnen komen. De

kinderen. Dankzij de steun van 2,8

kinderen te mobiliseren voor een beter

eenmalige schenking van de Nationale

miljoen deelnemers kan de Nationale

milieu. Of de winnaar uit 2015, Keita,

Postcode Loterij geeft KidsRights

Postcode Loterij dit jaar ruim €341

die zich inzet voor gerechtigheid voor

de mogelijkheid om te groeien en

miljoen aan goede doelen schenken.

kindslachtoffers van geweld. Kinderen

draagt bij aan de realisatie van onze

KidsRights is daar één van.

kunnen de wereld in beweging zetten.

droom: met kinderen een wereldwijde

De Nationale Postcode Loterij laat met

beweging voor kinderrechten op gang

Oprichter en voorzitter van KidsRights

deze schenking zien dat ook zij de kracht

brengen.

Marc Dullaert is erg blij met de

van kinderen erkent in het realiseren,

toezegging: “Met dit bedrag kunnen wij

promoten en naleven van kinderrechten.”

Doet u ook mee?
U kunt KidsRights op verschillende manieren ondersteunen in haar strijd voor kinderrechten en helpen haar droom van een
wereldwijde beweging voor kinderrechten te verwezenlijken.

Periodieke
machtiging

Schenken met
belastingvoordeel

Nalaten aan KidsRights

Met uw structurele steun

Giften aan KidsRights in

vast in uw testament. Met een legaat geeft u in

kunnen wij gerichter

minimaal vijf opeenvolgende

uw testament aan welk exact geldbedrag of welk

langetermijnplannen

jaren komen in aanmerking

goed u aan KidsRights nalaat. Bij een erfstelling

maken. U kunt per maand

voor belastingvoordeel. Het

ontvangt KidsRights een door u vastgesteld

doneren via kidsrights.nl/

belastingvoordeel kan oplopen

deel (percentage) van uw bezit. Een juiste

donate. Wilt u een jaarlijkse

tot 52 procent, afhankelijk

tenaamstelling voorkomt misverstanden over uw

bijdrage doen? Neem dan

van uw situatie. U kunt dit

nalatenschap. Onderstaande gegevens zijn van

contact op Esther Winter:

belastingvoordeel gebruiken

belang voor uw notaris, als deze uw testament

esther@kidsrights.org of

om uw gift te verhogen.

opmaakt: Stichting KidsRights, KvK Amsterdam:

020-2258229.
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Een legaat of erfstelling legt u bij de notaris

34192528, ANBI/RSIN: 8128.22.146.
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KidsRights 2016 in het kort
Advocacy in 2016
KidsRights geeft voorlichting en doet aan beleidsbeïnvloeding om bewustwording over kinderrechten te
bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat kinderrechten wereldwijd op de agenda staan.

De Internationale Kindervredesprijs 2016: milieubescherming en
kinderrechten
Uit een recordaantal van 120 nominaties is Kehkashan Basu (16) uit de Verenigde
Arabische Emiraten gekozen tot winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2016.
Zij won de prestigieuze prijs voor de indrukwekkende manier waarop zij zich samen met
haar organisatie Green Hope inzet voor een beter milieu en een duurzame toekomst.
De organisatie, die Kehkashan op haar twaalfde eigenhandig opzette, heeft al meer dan
duizend kinderen en jongeren weten te betrekken bij haar activiteiten. Op 2 december
2016, in de Ridderzaal in Den Haag, in aanwezigheid van de wereldpers en vele
prominente gasten, ontving Kehkashan de prijs uit handen van Nobel Vredesprijswinnaar
Muhammad Yunus.

Stop geweld tegen kinderen
Het in december 2014 gelanceerde platform The KidsRights Youngsters weet van geen
ophouden en stoomt flink door. In 2016 besloten KidsRights en The KidsRights Youngsters
gezamenlijk op te trekken tegen geweld tegen kinderen.
• Samenwerken met de Verenigde Naties
Om geweld tegen kinderen wereldwijd onder de aandacht te brengen, werden er twee
internationale samenwerkingsverbanden gesloten met de Verenigde Naties: The Global
Partnership to End Violence against Children (UNICEF, WHO), en met de Speciale VNvertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen, Marta Santos Pais.
• Het Internationaal Strafhof adviseren
KidsRights en The KidsRights Youngsters hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van het kinderbeleid van het Internationaal Strafhof dat in 2016 officieel is
gepresenteerd. Dit kinderbeleid faciliteert effectief onderzoek naar en berechting van
oorlogsmisdaden tegen kinderen.
• Stop discriminatie
In november 2016 sprak Youngster Chaeli zich bij de VN uit tegen discriminatie.
In samenwerking met onder meer Amnesty International bood KidsRights jonge
changemakers hier een platform om hun lokale acties te delen.

Wereldwijd kinderen leren over hun rechten
KidsRights gelooft dat kinderen changemakers zijn. Het is belangrijk dat ze wereldwijd
leren over hun rechten en inzien dat zij zelf in actie kunnen komen.
• Leren over kinderrechten in Nederland
Met behulp van het gratis online Kinderrechtenlespakket heeft KidsRights bijna
40.000 kinderen in heel Nederland weten te informeren en inspireren. Ook hebben
we in de KidsRights Week in november samen met 39 vrijwilligers van partners en
business friends 61 gastlessen over kinderrechten verzorgd door heel Nederland.
• Internationaal lespakket
In 2016 is KidsRights een samenwerking aangegaan met het scholenprogramma Rock
Your World om ook kinderen op andere plekken in de wereld te leren over hun rechten
en hun changemaking capaciteiten.
• De kracht van kinderen laten zien
In samenwerking met World Press Photo organiseerde KidsRights een aantal tentoonstellingen om de urgentie van
kinderrechten en de kracht van kinderen voor het voetlicht te brengen. De getoonde foto’s en verhalen zijn gebaseerd op
het in 2014 uitgebrachte jubileumboek Changemakers. De tentoonstelling was te zien in Den Haag, Zutphen en Naarden.
Meer dan 180.000 mensen hebben de tentoonstelling kunnen bekijken.
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Actie in 2016
KidsRights onderneemt actie om direct kwetsbare kinderen te helpen hun rechten te realiseren. In 2016
ondersteunde KidsRights dertien projecten verspreid over zes landen en bereikte daarmee direct meer dan
18.600 kinderen. De projecten die wij ondersteunen zijn gericht op een specifiek kinderrecht of een specifieke
doelgroep kwetsbare kinderen waarvan de rechten worden geschonden of genegeerd.

Zuid-Afrika: kindparticipatie in de armste
sloppenwijken
Samen met de organisatie van Kindervredesprijswinnaar 2011 Chaeli
Mycroft, The Chaeli Campaign, brengt KidsRights kindparticipatie
naar de armste sloppenwijken in Zuid-Afrika. Honderd kinderen
zijn Ambassadeurs van Verandering geworden. Ze krijgen trainingen
en workshops om in hun eigen gemeenschap changemaking
projecten te starten. Zo krijgen ook de kwetsbaarste kinderen de
kans hun stem te laten gelden en mee te praten over zaken die hen
direct aangaan.

Tanzania: toegang tot een wereld buiten het
vluchtelingenkamp
In 2016 is in het Nyarugusu vluchtelingenkamp in Tanzania de
internetbibliotheek gelanceerd. Met dit project steunt KidsRights
de strijd van Kindervredesprijswinnaar 2009 Baruani Ndume
voor de rechten van kindvluchtelingen. Hiermee krijgen 4.300
vluchtelingenkinderen toegang tot informatie van buiten het
vluchtelingenkamp. Ze kunnen nu online studeren, informatie
verzamelen en contacten onderhouden met familie buiten het
kamp.

Filipijnen: onderwijs op straat
Ter bevordering van het werk van Kindervredesprijswinnaar 2012
Kesz Valdez ondersteunde KidsRights vorig jaar 950 straatkinderen
en risicokinderen. Zij leren onder meer hoe ze zichzelf kunnen
beschermen tegen de gevaren op straat en hoe zij beter voor
zichzelf kunnen zorgen. Ook krijgen ze onderwijs op straat. Het
project om ongeschoolde kinderen te bereiken en van onderwijs te
voorzien is gekopieerd door de overheid en UNESCO vanwege de
fantastische resultaten.
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Ga voor meer informatie naar: www.kidsrights.nl, facebook.com/KidsRights of twitter.com/KidsRights >>

Onderzoek in 2016
KidsRights doet onderzoek om inzicht te geven in de status van kinderrechten wereldwijd.

KidsRights Index 2016
Op 13 juni werd de KidsRights Index 2016 gepubliceerd. De index brengt in kaart hoe
landen kinderrechten naleven en in hoeverre zij toegerust zijn om de kinderrechten in
eigen land te bevorderen. Nederland viel in 2016 uit de top-tien; we bleven steken op
de dertiende plaats. Het Comité voor de Rechten van het Kind uitte kritiek op Nederland
vanwege bezuinigingen op het budget voor kinderen uit gezinnen met een minimum
inkomen en ook de decentralisatie van de jeugdzorg baart hen zorgen. Naar aanleiding
van de publicatie van de KidsRights Index 2016 werden Kamervragen gesteld en
Staatssecretaris van Rijn stuurde een brief met uitleg aan de Tweede Kamer.
De KidsRights Index wordt ontwikkeld en gepubliceerd in samenwerking met Erasmus School of Economics en
International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

KidsRights Report: Cleaning up the Mess
Ter ere van de Internationale Kindervredesprijsuitreiking 2016 bracht KidsRights
het rapport Cleaning up the Mess: Children’s Rights and Environmental Protection
uit. Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg
van milieuproblemen. KidsRights biedt in het rapport aanbevelingen over hoe de
bescherming van het milieu en de bescherming van kinderrechten geïntegreerd moeten
worden. Kinderen hebben hier een grote rol in te spelen.
Het KidsRights Report werd geschreven in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Leiden.

Meer weten?
Lees vanaf juli 2017 ons uitgebreide jaarverslag inclusief jaarrekening op www.kidsrights.nl!
Voor dagelijkse updates over onze activiteiten volgt u ons op Facebook of Twitter.
facebook.com/KidsRights
twitter.com/KidsRights

KidsRights dankt al haar donateurs en relaties voor de prachtige resultaten in 2016!
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