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Mijn Wereldkrant
Zeg NEE tegen geweld!

Wereldkrant voor leerlingen 5e en 6e leerjaar

Mijn naam: ..........................

Mijn klas: ............................

Wat is het Kinderrechtenverdrag? bladzijde 2
Bescherming in de familie bladzijde 5
Bescherming op school bladzijde 7
Bescherming in de gemeenschap bladzijde 9
Ik zeg NEE tegen geweld! bladzijde 11

Elk kind moet 
beschermd worden
tegen geweld

Wie 
beschermt

jou?

Wat is 
bescherming?

Waaraan denk jij als je het woord bescherming hoort? 

Bescherming
tegen geweld

Mondiale Vorming - Plan België

geen schrik
respect

kracht

volwassenen

schuilplaats

..................................

....................................................................

s? 
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* Verdrag

= een officieel akkoord tussen 

de landen die het verdrag 

ondertekenen. Daarin belooft elk

land om alles in werking te stellen

om de inhoud van het verdrag te

respecteren in eigen land. 
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Lees artikel 19 heel goed, 
en los de volgende vragen op.
Kan je ook voorbeelden geven?

1. Wie moet je beschermen? 
............................................................
............................................................
2. Tegen wat moet je beschermd worden?  
............................................................
............................................................
3. Hoe moet je beschermd worden? 
............................................................
............................................................
4. Over welk geweld gaat het?  
............................................................
............................................................

Op 20 november 1989 (dag van de 
kinderrechten) ondertekenden alle landen
ter wereld het Kinderrechtenverdrag*.
Het is een officieel akkoord dat zegt 
dat alle kinderen wereldwijd dezelfde
rechten hebben. 
Eén van de rechten van kinderen is hun
recht om beschermd te worden tegen
elke vorm van geweld…

Wat is het Kinderrechtenverdrag?

Artikel 19 beschermt 
je tegen geweld! 

De overheid van je land moet je
beschermen tegen alle vormen van
geweld of misbruik. 
Haar tussenkomst is dus nodig als de
persoon die voor je zorgt die taak niet
vervult zoals het hoort: hij of zij
behandelt je slecht (verbaal of fysiek),
slaat je of laat je aan je lot over.

Zichtbaar en onzichtbaar
Geweld kan soms heel zichtbaar zijn. 
Maar geweld kan ook onzichtbaar zijn! 

1 Geef een voorbeeld van geweld dat zichtbaar is.
...........................................................
2. Geef een voorbeeld van geweld dat onzichtbaar is.
...........................................................
3. Geef een voorbeeld van geweld tegen kinderen 

dat je zelf meegemaakt of gezien hebt.
...........................................................

Het woordenspel
In het Kinderrechtenverdrag staan allerlei artikels
die verwijzen naar het recht op bescherming. 
Per groep krijg je van de leerkracht 1 artikel 
over bescherming tegen geweld.

• Lees het artikel eerst in je groep.
• Daarna proberen jullie in je groep uit te leggen 

waarover het artikel gaat zonder de woorden 
uit het artikel te gebruiken! 

• De andere groepen moeten jullie artikel raden. 

Dagelijkse vormen van geweld
Elke dag worden kinderen overal ter wereld geslagen door hun ouders. 
Elke dag worden kinderen beledigd door een leerkracht. Elke dag worden 
kinderen gepest, lastiggevallen of mishandeld door leeftijdsgenoten.

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Maak een affiche 
en zeg NEE tegen geweld
Per groep kiezen jullie een voorbeeld van geweld
tegen kinderen. Is het zichtbaar of onzichtbaar? 

• Illustreer jullie voorbeeld aan de hand van een 
tekening of met knipsels uit tijdschriften. 

• Bedenk daarna een slogan die NEE zegt tegen 
deze vorm van geweld. 

• Presenteer ten slotte jullie werk aan de klas. 
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Geweld komt voor wanneer

iemand zijn kracht of macht

gebruikt om iemand anders

bewust pijn te doen. 
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Zichtbaar en onzichtbaar
Geweld kan soms heel zichtbaar zijn. 
Maar geweld kan ook onzichtbaar zijn! 

1 Geef een voorbeeld van geweld dat zichtbaar is.
...........................................................
2. Geef een voorbeeld van geweld dat onzichtbaar is.
...........................................................
3. Geef een voorbeeld van geweld tegen kinderen 

dat je zelf meegemaakt of gezien hebt.
...........................................................

Geweld heeft gevolgen
Als je iemand pijn doet, heeft dat
gevolgen. Dat wil zeggen dat het
geweld littekens achterlaat. 
Zichtbare en onzichtbare littekens. 

Duid jij aan welke voorbeelden een
zichtbaar litteken zijn, en welke een
onzichtbaar?

blauwe plekken
altijd bang zijn
een gebroken arm
niet goed slapen
zelfmoord
ongelukkig zijn
niet goed presteren
op school
weinig vrienden 
hebben

Zichtbaar
gevolg

Onzichtbaar
gevolg

artikels

eggen 
den 

aden. 

Dagelijkse vormen van geweld
Elke dag worden kinderen overal ter wereld geslagen door hun ouders. 
Elke dag worden kinderen beledigd door een leerkracht. Elke dag worden 
kinderen gepest, lastiggevallen of mishandeld door leeftijdsgenoten.

Schrijf hier je eigen definitie van geweld:
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Maak een affiche 
en zeg NEE tegen geweld
Per groep kiezen jullie een voorbeeld van geweld
tegen kinderen. Is het zichtbaar of onzichtbaar? 

• Illustreer jullie voorbeeld aan de hand van een 
tekening of met knipsels uit tijdschriften. 

• Bedenk daarna een slogan die NEE zegt tegen 
deze vorm van geweld. 

• Presenteer ten slotte jullie werk aan de klas. 

06A WERELDKRANT GRAAD 3BIS  25-08-2009  17:09  Pagina 3



4

Geef je mening! 
1. Een kind durft geweld vaak niet te melden omdat 

het bang is of zich schaamt. �í

     

2. Vaak kent het kind de persoon die geweld heeft
gebruikt en zal daarom nog minder zin hebben 
om het te vertellen. �í

     

3. Het kind weet niet altijd waar het terecht kan 
om het geweld te melden. �í

     

4. Als kind kan je je minder goed verdedigen tegen
geweld dan een volwassene. �í

     

DUS… kinderen zijn (B A W A K T E S R) 

en moeten daarom beschermd worden!

Wat betekent familie voor jou? 
Noteer vijf dingen wat familie voor jou betekent.
Vergelijk daarna je antwoorden met een klasgenoot. 

1. Voor mij betekent familie:................................

2. . ........................................................

3. . ........................................................

4. . ........................................................

5. . ........................................................

Bescherming in de familie

Familie, altijd een veilige omgeving?
De familie zou een plaats moeten zijn waar kinderen
veilig kunnen opgroeien. Maar toch komt geweld
binnen de familie voor… Lees de getuigenis van 
Tran uit Vietnam. Wat denk jij hierover?

Waarom kinderen beschermen?
Geweld doet pijn. Geweld zorgt ervoor dat een
kind niet op een gezonde manier kan opgroeien.
Maar er zijn nog redenen waarom een kind
beschermd moet worden… 

J    F

J    F

J    F

J    F

Lees nog eens aandacht artikel 19 uit 
het Kinderrechtenverdrag (op p. 2) en 
beantwoord de volgende vragen:

WIE moet de kinderen liefdevol opvoeden? 
.......................................................
.

En WIE moet hen beschermen als die 
volwassenen dat niet kunnen of niet goed doen? 
.......................................................
En denk jij dat kinderen ook zichzelf 
kunnen beschermen? Hoe? 
.......................................................

Geweld tegen kinderen kan voorkomen worden 

Wie moet wie beschermen?
Kies voor elke zin uit: 

de ouders    het land      de kinderen

Soms zijn er ook meerdere 
antwoorden mogelijk. 

1. Kinderen liefdevol opvoeden. 
...............................................
2. De kinderrechten kennen.
...............................................

3. Rekening houden met de mening 
en gevoelens van kinderen. 

...............................................
4. De daders straffen volgens de wet. 
...............................................
5. Opkomen voor eigen mening en gevoelens.
...............................................
6. Beslissen wie er voor de kinderen gaat 

zorgen, als de ouders dat niet doen.
...............................................

Tran uit Vietnam vertelt
Tran is grootvader van vier kleinkinderen. 
Hij is 68 jaar. 

Toch… is het slaan en vernederen van kinderen
in Vietnam verboden bij wet.

Ik weet dat slaan hen pijn doet,
het doet mij ook pijn. Maar het
helpt hen om goede burgers te
worden. Zo ben ook ik opgevoed
als kind. Ik hou van mijn 
kleinkinderen, hoe zou ik hen
geweld kunnen aandoen?
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Wat betekent familie voor jou? 
Noteer vijf dingen wat familie voor jou betekent.
Vergelijk daarna je antwoorden met een klasgenoot. 

1. Voor mij betekent familie:................................

2. . ........................................................

3. . ........................................................

4. . ........................................................

5. . ........................................................

Bescherming in de familie
Voel jij je

beschermd door 
je familie? 

Familie, altijd een veilige omgeving?
De familie zou een plaats moeten zijn waar kinderen
veilig kunnen opgroeien. Maar toch komt geweld
binnen de familie voor… Lees de getuigenis van 
Tran uit Vietnam. Wat denk jij hierover?

Geef je mening!

• Hieronder volgen enkele uitspraken 
over kinderen en geweld. 

• Denk bij elke uitspraak goed na of 
je hiermee akkoord gaat of niet.

• Zorg dat je ook kan uitleggen waarom.

Kinderen moeten doen wat 
hun vader zegt, want hij 
is de baas. 

Ouders mogen hun kinderen 
slaan als ze niet luisteren. 

Ouders die hun kinderen slaan, 
houden niet van hun kinderen.

Het kan geen kwaad af en 
toe een pak slaag te krijgen. 

d doen? 
........

........

ens.

t 

Tran uit Vietnam vertelt
Tran is grootvader van vier kleinkinderen. 
Hij is 68 jaar. 

Toch… is het slaan en vernederen van kinderen
in Vietnam verboden bij wet.

Ik weet dat slaan hen pijn doet,
het doet mij ook pijn. Maar het
helpt hen om goede burgers te
worden. Zo ben ook ik opgevoed
als kind. Ik hou van mijn 
kleinkinderen, hoe zou ik hen
geweld kunnen aandoen?

TV
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Bijeenkomst n°1: Een oplossing voor Hang 
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Je rechten leren om je beter te verdedigen! 
In de kinderrechtenclubs in Vietnam leren kinderen over
hun rechten. Ze organiseren activiteiten om hun rechten
te verdedigen. Ze spelen bijvoorbeeld toneel over 
het recht om op te groeien zonder geweld. Dankzij de
kinderrechtenclubs luisteren ouders vaker naar de mening
van hun kinderen. Zo is iedereen veel gelukkiger! 

Op een dag deden 
ze je pijn op school

Vertel hier wat er gebeurde: 
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Zonder een naam te zeggen, 
wie deed je pijn?

een kind
een volwassene

Waar had je pijn?
Ik had ergens op mijn 
lichaam pijn.
Ik had geen pijn op mijn lichaam,
maar toch voelde ik me slecht.

Waarom deed het pijn?
...........................................
...........................................

Bescherming op school

Hoe zit het 
in andere landen?
In arme landen verdienen leerkrachten
vaak weinig geld. Daarom vragen ze
extra geld aan de ouders of de 
leerlingen. Of soms moeten de kinderen
in ruil voor goede punten op het veld
van de leerkracht gaan werken. 

Sommige klassen tellen enorm veel 
leerlingen en dan is het moeilijk om
de discipline te bewaren. Met geweld
proberen leerkrachten soms toch
orde te houden. 

De school ligt ook niet altijd bij de
deur. Sommige kinderen moeten naar
school kilometers stappen. Daarom 
houden ouders hun dochters vaak thuis.
Ze zijn namelijk bang dat meisjes op
weg naar school lastiggevallen worden.
Dat is een groot probleem. Uit schrik
voor geweld blijven kinderen soms
thuis. Maar kinderen hebben het
recht om naar school te gaan! 

Hallo, ik ben Hang. Ik kom
uit Vietnam, een land in
Azië. Vroeger werd ik soms
onterecht gestraft door mijn
ouders, maar ik durfde niets
te zeggen. Ik zag ook andere
vrienden in dezelfde situatie.
Sommige werden zelfs 
geslagen, maar niemand
durfde iets te doen. Ik was 
heel ongelukkig.

Maar nu is mijn leven 
helemaal anders… 

Hang vertelt 

Wij nodigen uit:
�í

           

4 leerlingen om het verhaal van Hang na te spelen

En voor de bijeenkomst:
�í

     

De voorzitter van de bijeenkomst (1 leerling)
�í

     

Vrienden van Hang (2 tot 4 leerlingen)
�í

     

Ouders die hun kinderen slaan (2 tot 4 leerlingen)
�í

     

De leden van een kinderrechtenclub (2 tot 4 leerlingen)
�í

     

De ouders van leden van een kinderrechtenclub 
(2 tot 4 leerlingen)

�í

     

De experts in kinderrechten (2 tot 4 leerlingen)

Vorm groepjes en verdeel de rollen met de kaartjes die
van de leerkracht je krijgt. Zoek samen naar enkele
ideeën om jullie rol voor te bereiden. 
De bijeenkomst kan dan beginnen. Vergeet niet om één
voor één het woord te nemen en naar elkaar te luisteren! 

Schrijf hier het resultaat van jullie bijeenkomst: 
...................................................................

...................................................................

Ben je akkoord met de uitkomst van de bijeenkomst?
Leg uit waarom: 
...................................................................

..........................................................

.............................................................

De bijeenkomst
Organiseer een bijeenkomst en bespreek de situatie van Hang.
Ondervind hoe haar leven helemaal anders is geworden! 

Wij vechten voor 
onze rechten!
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Bedenk oplossingen
Maak een lijst van problemen
die je tegenkomt in de tekst. 

Bedenk een lijst van 
oplossingen voor de problemen. 

Leerkrachten verdienen
weinig geld.

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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igen! 
n over
chten

 de
mening

Op een dag deden 
ze je pijn op school

Vertel hier wat er gebeurde: 
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Zonder een naam te zeggen, 
wie deed je pijn?

een kind
een volwassene

Waar had je pijn?
Ik had ergens op mijn 
lichaam pijn.
Ik had geen pijn op mijn lichaam,
maar toch voelde ik me slecht.

Waarom deed het pijn?
...........................................
...........................................

Bescherming op school
Verzin een einde 
voor het stripverhaal
1) Teken per twee de eerste drie vakjes van een stripverhaal.

De strip vertelt over een kind dat verdrietig is. 
Op school hebben ze hem of haar pijn gedaan.

2) Als de eerste drie vakjes klaar zijn, wissel je je blad 
uit met een andere groep. Teken in één vakje het 
einde van het stripverhaal dat jullie gekregen hebben.
Hoe zal het verhaal aflopen?

Bekijk nu ook de stripverhalen van de andere groepjes.
Bespreek ze in de klas. 

Hoe zit het 
in andere landen?
In arme landen verdienen leerkrachten
vaak weinig geld. Daarom vragen ze
extra geld aan de ouders of de 
leerlingen. Of soms moeten de kinderen
in ruil voor goede punten op het veld
van de leerkracht gaan werken. 

Sommige klassen tellen enorm veel 
leerlingen en dan is het moeilijk om
de discipline te bewaren. Met geweld
proberen leerkrachten soms toch
orde te houden. 

De school ligt ook niet altijd bij de
deur. Sommige kinderen moeten naar
school kilometers stappen. Daarom 
houden ouders hun dochters vaak thuis.
Ze zijn namelijk bang dat meisjes op
weg naar school lastiggevallen worden.
Dat is een groot probleem. Uit schrik
voor geweld blijven kinderen soms
thuis. Maar kinderen hebben het
recht om naar school te gaan! 

en

en)
lingen)

n)

s die
e

één
teren! 

: 
.......

.......

mst?

.......

.......

.......

an Hang.
en! 
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Bijeenkomst n°2: De kindvriendelijke school

Hallo! Mijn naam is
Mayena. Ik woon in Togo,
een klein land in Afrika. 
Ik zit in het zesde leerjaar.

Vroeger deden de leerkrachten
ons vaak pijn: ze sloegen 
ons of stuurden ons een 
hele dag naar hun veld om 
er te werken. De leerkracht
gebruikte ook wel eens 
stokslagen als we niet
gehoorzaamden. Ik had
schrik en ging niet graag
naar school. Mijn ouders
zagen dat ik droevig was. 
Ze gingen vaak klagen bij
de leerkracht en de directeur
van de school. 

Toen hoorde ik van een 
kindvriendelijke school. 
Ik zou graag weten of mijn
school ook een kindvriendelijke
school kan worden… 

Mayena vertelt

Wij nodigen uit:
�í

         

3 leerlingen om het verhaal van Mayena na te spelen

En voor de bijeenkomst:
�í

     

De voorzitter van de bijeenkomst (1 leerling)
�í

     

De klasgenoten van Mayena (2 tot 4 leerlingen)
�í

     

De ouders van de leerlingen (2 tot 4 leerlingen)
�í

     

De leerkrachten op de school van Mayena 
(2 tot 4 leerlingen)

�í

     

De leerlingen van de kindvriendelijke school 
(3 tot 4 leerlingen)

�í

     

De experts in kinderrechten (2 tot 4 leerlingen)

Vorm groepjes en verdeel de rollen met de kaarten die je
van de leerkracht krijgt. Zoek samen naar enkele ideeën
om jullie rol voor te bereiden. De bijeenkomst kan dan
beginnen. Vergeet niet om één voor één het woord te
nemen en naar elkaar te luisteren! 

Schrijf hier het resultaat van jullie bijeenkomst: 
...................................................................

...................................................................

Ben je akkoord met de uitkomst van de bijeenkomst?
Leg uit waarom: 
...................................................................

...................................................................

8

De bijeenkomst
Mayena gaat dus niet meer graag naar school omdat haar
leerkracht vaak lijfstraffen gebruikt. Er moet een oplossing
komen! Organiseer een bijeenkomst en bespreek het 
probleem van Mayena. Zoek samen naar een oplossing. 

We leven in een gemeenschap
Wanneer je niet thuis bent, en ook niet op
school… ben je dan helemaal alleen? 
Nee, er zijn nog vele andere mensen rondom
jou. Denk maar aan je buren, de bakker, de
buschauffeur of wie weet, je tennisleraar? 

Wie nog? 
.....................................................
.....................................................

Bescherming in de gemeenschap

Ondervraag je klasgenootje 
Heb jij al eens geweld tegen een kind
in je gemeenschap zien gebeuren?

�í

           

Waar was het?
�í

     

Wie was het?
�í

     

Wat is er gebeurd?
�í

     

Was je bang? Waarom?

Luister goed naar je klasgenoot. 
Vertel nadien aan de klas wat hij of 
zij je vertelde en probeer dit in exact
dezelfde woorden te doen.

Wist je dat…
in de landen in het Zuiden de gemeenschap
vaak bestaat uit de mensen in het dorp? 
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* De overhe
id is een groep mensen 

die de macht hebben in een land. 

Zij maken wetten of regels voor 

een land. De overheid bepaalt dus 

wat mag en wat niet mag en  kunnen

de overtreders van de wet straffen. 

pelen

n)

 die je
deeën
dan
te

: 
.......

.......

mst?

.......

.......
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Dat is je gemeenschap! 
Het zijn de andere 
mensen rondom jou. 

t haar
plossing
et 
ng. 

We leven in een gemeenschap
Wanneer je niet thuis bent, en ook niet op
school… ben je dan helemaal alleen? 
Nee, er zijn nog vele andere mensen rondom
jou. Denk maar aan je buren, de bakker, de
buschauffeur of wie weet, je tennisleraar? 

Wie nog? 
.....................................................
.....................................................

Bescherming in de gemeenschap

Ondervraag je klasgenootje 
Heb jij al eens geweld tegen een kind
in je gemeenschap zien gebeuren?

�í

              

Waar was het?
�í

     

Wie was het?
�í

     

Wat is er gebeurd?
�í

     

Was je bang? Waarom?

Luister goed naar je klasgenoot. 
Vertel nadien aan de klas wat hij of 
zij je vertelde en probeer dit in exact
dezelfde woorden te doen.

Wat is de overheid* 
en wat doet ze? 
�í

     

Overheden moeten wetten maken die 
kinderen beschermen. 

�í

     

Overheden moeten ervoor zorgen dat de 
daders van geweld gestraft worden. 

Hoe kan de overheid kinderen het 
best beschermen tegen geweld? 

�í

     

Dat kan ze door naar de 
problemen en de mening van de 
kinderen te luisteren. Zo weet ze 
welke wetten nodig zijn om de 
rechten van kinderen te respecteren. 

Wist je dat…
in de landen in het Zuiden de gemeenschap
vaak bestaat uit de mensen in het dorp? 
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Hallo, ik ben Dayana, ik ben 10 jaar. 

Ik kom uit Ecuador, een land in Zuid-Amerika.

Bij mij in de gemeenschap zijn er vele plekken 

waar geweld tegen kinderen voorkomt. 

In de buurt van het café zijn er altijd zatte 

mannen die ons lastigvallen. Ze roepen lelijke 

woorden naar ons en gebruiken soms ook geweld. 

Maar ik ben lid van een kinderrechtenclub. 

Daar leren we over de kinderrechten zodat we 

ons beter kunnen verdedigen. 

We zijn een maquette aan het maken waarop 

we de gevaarlijke plaatsen in ons dorp aanduiden.

Dat zijn de plaatsen waar er geweld tegen 

kinderen voorkomt.

Nadien zullen we de maquette aan de 

burgemeester van het dorp geven. We zullen hem 

vragen ons beter te beschermen tegen geweld. 

Dayana vertelt

Bedenk wetten
Per groepje vorm je een dorp. Bedenk per dorp zoveel
mogelijk wetten of regels voor kinderen. Maar elk groep
doet dat op zijn manier: 

�í

      

Het dorp Vrolijk Samenleven bedenkt wetten die 
rekening houden met de anderen. 

�í

       

Het dorp Elk Voor Zich bedenkt egoïstische wetten. 
�í

       

Het dorp Te Veel Is Te Veel bedenkt 
onrechtvaardige wetten. 

Wissel in klas jullie wetten uit en bespreek ze.
In welk dorp zou jij graag wonen? Welke problemen 
kunnen er ontstaan in elk dorp? 

10

De Kinderrechtenclub
Jullie maken vandaag ook deel uit
van een kinderrechtenclub, net
als Dayana! 

Maak met de hele klas of in kleine
groepjes een plattegrond van je
schoolomgeving. Duid op het plan
de gevaarlijke plekken aan. Dit
zijn de plaatsen waar vaak geweld
tegen kinderen voorkomt. 

Hang elke plattegrond op in de
klas en bespreek ze! 

Ik zeg NEE
tegen geweld
Test jezelf! 
Vul dit kruiswoordraadsel in:

1. Waartegen moeten kinderen beschermd worden?
2. Het verdrag dat de rechten van het kind 

beschermt.
3. Geweld kan zichtbaar zijn maar ook ...?
4. Je omgeving: alle mensen die je omringen. 
5. Kinderen moeten hun *******

kennen en ervoor opkomen! 

2

Kies een plaats:

familie
school
gemeenschap

Kies een manier 
om je uit te drukken:

een gedicht
een collage
een tekening

Jouw boodschap  

En maak je eigen persoonljke boodschap 
tegen geweld.
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Ik zeg NEE
tegen geweld
Test jezelf! 
Vul dit kruiswoordraadsel in:

1. Waartegen moeten kinderen beschermd worden?
2. Het verdrag dat de rechten van het kind 

beschermt.
3. Geweld kan zichtbaar zijn maar ook ...?
4. Je omgeving: alle mensen die je omringen. 
5. Kinderen moeten hun *******

kennen en ervoor opkomen! 

1

2

5

3

4

Alle kinderen hebben het recht om
beschermd te worden tegen geweld! 
Wat vind jij belangrijk om kinderen 
te beschermen tegen geweld? 
Hang de boodschappen van iedereen
op in de klas of in de school. 
Zo delen jullie met iedereen 
waarrond jullie gewerkt hebben! 

Wat zou jij doen in deze situaties?
Op de speelplaats zie je dat een groep 
leerlingen van het zesde altijd dezelfde 
jongen van het tweede leerjaar lastigvalt.

�í

     

Wat kan jij doen?
�í

     

Wat kan jij zeggen?

In je zwemclub maakt de begeleider je 
belachelijk voor iedereen. Iedereen
heeft je uitgelachen, en dat doet pijn.

�í

     

Wat kan jij doen?
�í

     

Wat kan jij zeggen?

Kies een plaats:

familie
school
gemeenschap

Kies een manier 
om je uit te drukken:

een gedicht
een collage
een tekening

Jouw boodschap  

11

En maak je eigen persoonljke boodschap 
tegen geweld.
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Elk kind moet 
beschermd worden
tegen geweld

Waaraan denk jij als je het woord 

volwassenen

Ik vind dat elk kind het recht heeft om
beschermd te worden tegen geweld. 

Alle geweld tegen kinderen is onaanvaardbaar. 

Daarom zeg ik NEE tegen geweld!

Mijn handtekening

Wij zijn Lou en Lena. 
Wij zeggen NEE 

tegen alle vormen van geweld. 
Onderteken jij samen met ons? 

.....................................
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