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r HUN WERELD

Op school leer je lezen, schrijven, rekenen, en nog veel meer. Dit heb je nodig om later een goede en leuke baan te vinden. Misschien heb je niet altijd zin om naar school te gaan, toch mag je blij zijn dat je naar school kan. Want miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Ze moeten bijvoorbeeld werken. 

SCHOOL: JE HEBT ER RECHT OP! 
Alle kinderen hebbe

n recht op onderwijs
. 

Maar ze krijgen het
 niet allemaal! 

In Nederland kunnen alle kinderen 

naar school. Maar in de wereld gaan 

57 miljoen kinderen niet naar school. 

Altijd vakantie lijkt misschien leuk, 

maar dat is het nie
t. Je leert dan niet

s 

en je hebt ook geen
 kinderen om lekke

r 

mee te spelen.
WAT LEER JE EIGENLIJK?
Alle schoolkinderen moeten taal en rekenen leren, net als jij. Maar niet overal hebben ze een digibord! Daar schrijft de meester met krijt op een schoolbord. En niet iedereen heeft een schrift of een boek. Die moet je delen. Echt onhandig als je thuis huiswerk moet maken!Sponsorkinderen leren extra dingen, zoals lessen over hygiëne, hoe je respectvol met anderen omgaat en nog veel meer. 

HOERA NAAR SCHOOL!  
Of toch niet?

x
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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.

NIET NAAR SCHOOL
Veel kinderen in ontwikkelingsl

anden 

kunnen dus niet naar school. Soms heeft dit 

met de scholen te maken: er zijn geen goede 

schoolgebouwen
, de school sta

at te ver weg o
f 

de weg erheen i
s te gevaarlijk

. Of er zijn gee
n 

meesters en juff
en. Maar het kan

 ook dat vaders
 

en moeders het
 niet belangrij

k genoeg vinde
n 

dat hun kind n
aar school gaa

t. Of ze hebben
 

geen geld om sc
hoolspullen te 

betalen. 

KINDERARBEID 
Kinderen die 

niet naar school 

gaan, moeten vaak 

werken. Vaak is het 

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 

wel 168 miljoen 

kinderen! 

BUITEN SPELEN!Net als jij houden ook sponsorkinderen 
van spelen. Veel spelletjes worden overal 
ter wereld gespeeld, maar soms net een 
beetje anders. In Bolivia wordt hinkelen 
bijvoorbeeld ‘Coscoja’ genoemd. En in Kenia 
zijn ze gek op knikkeren. Daar heet dat 
‘Bano’ of ‘Mawe’. Maar er zijn natuurlijk 
ook spelletjes die alleen bekend zijn in 
andere landen. Het is leuk om eens aan je 
sponsorkind te vragen welke spelletjes hij/
zij het liefste speelt. 

“Dat 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)


