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Alle schoolkinderen
moeten taal en reken
en leren, net
als jij. Maar niet ov
eral hebben ze een
digibord! Daar
schrijft de meester
met krijt op een sch
oolbord. En
niet iedereen heeft
een schrift of een boe
k.
Die moet je
delen. Echt onhandig
als je thuis huiswerk
moet maken!
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s
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tvol met anderen om
gaat en nog
veel meer.
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SCHOOLUNIFORM VERPLICHT

Ook al is school vaak gratis, arme kinderen
kunnen vaak toch niet naar school. Want daar
moeten ze een schooluniform en schoenen
dragen. Als je die niet kunt betalen, mag je

niet naar school. Daarom geeft Compassion
schoolkleding, schoenen en boeken aan
sponsorkinderen.
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“Dat

KINDERARBEID

Kinderen die
niet naar school
gaan, moeten vaak
t
werken. Vaak is he
zwaar werk waar
ze heel weinig
geld voor krijgen.

Bijvoorbeeld
plastic verzamelen
op de vuilnisbelt

of stenen hakken
in de hete zon.
Dit noem je
kinderarbeid. In de
hele wereld werken

werken voor en na
schooltijd lijkt me echt
heel zwaar… ik moet soms
drie uur op een dag sporten
na schooltijd, dat vind ik

al best veel. En dat is dan
maar één keer per week. Ik
hoop dat kinderarbeid zo

snel mogelijk stopt.
Ik ben blij dat ik geen
schooluniform aan hoef.
Stel je voor dat je die
kleren niet mooi vindt.
Dan moet je die elke dag
aan!”

JORAN (10)

wel 168 miljoen
kinderen!

sb

NR 01 2017

11

