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Investeer in een betere wereld 
i.k.v. 11.11.11-campagne 2021 

 

 

Doelstellingen: 

- De leerlingen bedenken manieren waarop zij aandacht kunnen vragen voor een 

wereldwijd probleem. 

- De leerlingen kunnen daarbij nieuwe denkpatronen genereren. 
 

 

Materiaal: 

- Een computer met internetverbinding 

- De filmpjes over Zambiaanse jongeren die vertellen over de impact van hun 

klimaatacties https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-

klimaatacties-korte-videos 

- Een filmpje of foto van Belgische jongeren tijdens een klimaatmars 

- Bijlage 1 met de zes wereldwijde problemen die 11.11.11 in de kijker zet 

- Bijlage 2 met zes verhalen over mensen die investeren in een betere wereld (één 

verhaal per twee leerlingen) 

 

Organisatie: 

Klassikaal 

 

Duur: 

1 lesuur 

 

Voor je begint: 

In de campagne van 2021 zet 11.11.11 internationale solidariteit op de agenda, onder de 

noemer ‘investeer in een betere wereld’: 

 

Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, 

vrijwilligerswerk … Maar de beste investering is er eentje waar iédereen beter van wordt. Het 

voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier 

gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Internationale solidariteit is hét antwoord op de 

uitdagingen waar we voorstaan. Word daarom mede-investeerder van een betere wereld. 

 

Meer info over de campagne: www.11.be/investeer 

 

 

https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos
https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos
http://www.11.be/investeer
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Verloop: 

 

1. Kennismaken met changemakers 

 

- Toon een van de filmpjes waarin Zambiaanse jongeren vertellen over de impact van hun 

klimaatacties, bijvoorbeeld het filmpje over de rappers Chimzy en Shuko. 

o Je vindt de filmpjes hier https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-

de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos 

- Toon ook een filmpje of foto van Belgische jongeren tijdens een klimaatmars. 

- Laat de leerlingen de acties vergelijken. 

o Wat hebben deze acties gemeenschappelijk? (thema) 

▪ De klimaatverandering is een wereldwijd probleem. 

▪ Muziek maken, spijbelen … zijn manieren om aandacht te vragen 

voor dit wereldwijd probleem. 

o Waarin verschillen ze? (aanpak) 

- Pijl naar de motivatie van de leerlingen om aandacht te vragen voor een wereldwijd 

probleem. 

o Waarom zouden wij aandacht vragen voor een wereldwijd probleem? 

o Hoe zouden wij aandacht kunnen vragen voor een wereldwijd probleem? 

 

2. Boek nu je ideeën   © Djapo 

 

- Laat de leerlingen individueel kiezen uit de zes wereldwijde problemen in bijlage 1 of 

laat de leerlingen stemmen om tot een klassikale keuze te komen. 

- De leerlingen bedenken individueel een manier om aandacht te vragen voor een van 

deze zes wereldwijde problemen en schrijven hun idee uit in 4 of 5 zinnen. Geef enkel 

deze opdracht, zonder verdere uitleg. Bij vragen, herhaal je droogweg de opdracht 

zonder verder uit te leggen. 

- Enkele leerlingen stellen hun idee voor. Bespreek. 

o Is dit idee uitvoerbaar? 

o Wiens aandacht trek je met dit idee? Trek je met dit idee de gewenste 

aandacht? 

o Is de link met het gekozen wereldwijd probleem helder? 

o Vond je dit een moeilijke opdracht? Waarom wel/niet? 

- Verdeel de leerlingen in duo’s – al dan niet volgens gekozen probleem – en deel de 

inspirerende verhalen in bijlage 2 uit die aansluiten bij de gekozen wereldwijde 

problemen, één verhaal per duo. Vraag één leerling om met de ogen toe een vinger op 

een woord – bijvoorbeeld “taboes” – te zetten en dat woord voor te lezen. Vraag een 

https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos
https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos
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andere leerling om hetzelfde te doen. Verzin klassikaal een manier om aandacht te 

vragen voor een wereldwijd probleem aan de hand van deze woorden. Visualiseer het 

denkproces van de leerlingen aan de hand van een woordwolk aan bord. 

- Doe dit nog een keer, maar nu werken de leerlingen zelfstandig. Elk duo duidt zonder te 

kijken twee woorden aan in hun verhaal. Al de ideeën die ze bedenken, moeten iets te 

maken hebben met de willekeurig aangeduide woorden. 

- Enkele duo’s stellen hun idee voor. Bespreek. 

o Is dit idee uitvoerbaar? 

o Trek je met dit idee de gewenste aandacht? 

o Is de link met het gekozen wereldwijd probleem helder? 

 

De werkvorm Boek nu je ideeën komt uit de methode Creatief Denken van Djapo. Creatief 

denken is andere ideeën genereren dan degene die je gewoonlijk zou bedenken. Het is 

afwijken van de bewandelde paden in je hersenen, waardoor je een nieuw verband ontdekt 

tussen twee elementen of contexten dat je daarvoor nog niet had gezien. Meer weten over 

creatief denken? www.djapo.be 

 

3. Reflectie 

 

- Bespreek de oefening en leg het verband met het dagelijkse leven: 

o Vond je deze oefening moeilijk? Waarom wel/niet? 

o Wat vond je het moeilijkst: een manier bedenken om aandacht te vragen voor 

een wereldwijd probleem zonder de twee opgelegde woorden, of met de twee 

opgelegde woorden? 

o Welk idee beviel je (niet) als uitkomst na deze opdracht? Wat vond je er (minder) 

goed aan? 

o Zou je deze ‘techniek’ buiten de school gebruiken om ideeën te bedenken? Op 

welke manier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djapo.be/
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4. Vakoverschrijdende eindtermen 

 

1ste graad 

 

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en 

engagement voor de samenleving. (transversaal) 

 

7.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind 

en voor sociale rechtvaardigheid, voor zover het relevant is voor hun eigen leefwereld. 

(attitudinaal) 

 

2e  graad (3e jaar) 

 

7.8 De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde wijze in 

dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen. 

 

7.9 De leerlingen zijn bereid om zich te engageren in de samenleving. 

 

7.10 De leerlingen illustreren hoe men zich individueel en als groepslid kan engageren en 

actie kan ondernemen bij lokale, regionale, nationale of mondiale kwesties. 

 

7.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind 

en voor sociale rechtvaardigheid. 

 

15.1 De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging door exploratie van zelfgekozen 

technieken en methodieken. 

 

2e  graad (4e jaar) en 3e graad 

 

Stam 

12 De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te 

maken. 

 

Context 4 

4 De leerlingen zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te 

beïnvloeden en te verbeteren. 
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Context 5 

1 De leerlingen geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van 

de samenleving. 

 

Context 7 

3 De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit. 

 

Leren leren 2e graad 

8 De leerlingen kunnen onder begeleiding hun leerproces sturen, beoordelen op 

doelgerichtheid en zo nodig aanpassen. 

9 De leerlingen trekken conclusies uit eigen leerervaringen en die van anderen. 

10 De leerlingen beseffen dat er verschillende oorzaken zijn voor slagen en mislukken. 

 

Leren leren 3e graad 

7 De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaan eventueel op 

zoek naar een alternatief. 

9 De leerlingen sturen hun leerproces, beoordelen het op doelgerichtheid en passen het zo 

nodig aan. 

11 De leerlingen kunnen het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten. 
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Bijlage 1 

 

HET KLIMAAT 

Het klimaat staat in brand en dat is het meest tastbaar in lage 

inkomstlanden. We moeten nu actie ondernemen. 

 

 

VROUWENRECHTEN 

Vrouwen zijn een cruciale motor voor duurzame verandering. 

Investeren in vrouwenrechten zorgt ervoor dat we dit kunnen 

waarborgen. 

 

 

WAARDIG WERK 

De strijd voor waardige werkomstandigheden en sociale 

bescherming blijft acuut. Investeer met ons in deze strijd. 

 

 

LGBTI+-RECHTEN 

Investeer in LGBTI+-rechten en seksuele diversiteit. Zo kan en 

mag iedereen zijn/haar/hun plaats vinden in deze wereld. 

 

 

EEN EERLIJKE GEZONDHEIDSZORG 

De coronacrisis legde de ongelijkheid in de wereld pijnlijk 

bloot. Maar deze bedroevende realiteit kunnen we snel 

stoppen. Investeer in een eerlijke gezondheidszorg. 

 

 

DUURZAME CONFLICTOPLOSSINGEN 

In conflictgebieden staan mensenrechten massaal onder 

druk. Dit moet stoppen. Investeer in heropbouw en 

humanitaire samenwerking. 
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Bijlage 2 

 

Iedereen heeft recht op waardig werk 

Investeren in een betere wereld, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat doet ook Pablo Iturralde 

van onze Ecuadoraanse partnerorganisatie CDES (Centrum voor Economische en Sociale Rechten). 

Samen met zijn medewerkers komt hij op voor de rechten van Ecuadoraanse arbeiders. En dat is 

soms een harde strijd. 

 

De arbeiders werken al jaren in de meest erbarmelijke omstandigheden bij Furukawa, een 

Japans bedrijf dat vezelplantages uitbaat. 

 

“De  arbeiders verdienen nog minder dan ons nationale minimumloon, en dat is 350 euro. Er 

zijn nog veel senioren aan het werk, een pensioen bestaat niet voor hen. We stelden ook 

vast dat er kinderen onder de vijftien jaar aan het werk zijn. Dat is kinderarbeid, en tegen alle 

internationale wetgeving en kinderrechten”, vertelt Pablo. “Op de plantage kunnen de 

werknemers met hun familie in een haciënda  wonen. Maar daar moet je je niet veel bij 

voorstellen. De haciënda’s zijn klein en onderkomen, er is nauwelijks drinkwater of 

elektriciteit. De arbeiders werken met oud en gevaarlijk materiaal. Regelmatig gebeuren er 

ongevallen. Wie daarvoor opdraait? De arbeiders zelf. Sociale bescherming is er niet." 

 

De arbeiders werken 6 dagen op 7, van 6 uur ’s ochtends tot 4 

uur in de namiddag in een vreselijke hitte. De mannen nemen 

vooral het fysieke werk op zich, ze kappen en versleuren de 

abacaplanten. De vrouwen zorgen voor de kinderen en staan 

in voor het eten, maar ook voor het drogen en ordenen van 

de vezels. 

 

Hoopvolle verandering op komst 

Een groep van 123 arbeiders neemt nu, samen met Pablo en zijn collega’s, het heft in 

handen. Ze willen dat deze moderne vorm van slavernij stopt. Niet enkel voor hen, maar 

voor de andere arbeiders op de Furukawa plantages en voor alle landgenoten die in 

gelijkaardige, erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Want ook in de bananensector, 

op suikerrietvelden en in bloemenkwekerijen zijn schendingen van de arbeidsrechten 

dagelijkse kost. 
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Wat levert het op? 

Wat hun strijd voor waardig werk oplevert? Dit jaar wonnen ze samen met 123 

plantagearbeiders een belangrijke rechtszaak die de arbeidsomstandigheden van 

honderden arbeiders hopelijk verandert. 

 

“We spanden een rechtszaak aan over de 

arbeidsomstandigheden en kregen begin dit jaar heel goed 

nieuws. Het bedrijf moet de getroffen werknemers een 

schadevergoeding betalen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog 

niet duidelijk. Want het Japanse bedrijf geeft zich nog niet 

meteen gewonnen.”   

 

Maar er beweegt iets, de bal is aan het rollen. Want ook de Ecuadoraanse politici zijn in actie 

geschoten. Pablo: “Er is een commissie opgericht met politici uit verschillende domeinen. Ze 

brachten een bezoek aan de plantages en willen dat deze schrijnende toestanden 

aangepakt worden. Deze mensenrechtenschendingen worden dus nu tot op het hoogste 

niveau ernstig genomen.” 

 

Maar de strijd is nog niet volledig gestreden. Ondanks de sanitaire, sociale en economische 

crisis in Ecuador, houden CDES en het Solidariteitscomité 'Furukawa Nunca Más' (nooit meer 

Furukawa) voet bij stuk om ook de misbruiken tegen de andere plantagearbeiders aan te 

klagen en hen te ondersteunen in hun zoektocht naar rechtvaardigheid en gelijke rechten. 

 

https://11.be/verhalen/iedereen-heeft-recht-op-waardig-werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://11.be/verhalen/iedereen-heeft-recht-op-waardig-werk
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In de bres voor toegankelijke gezondheidszorg 

Investeren in een betere wereld, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat is wat Nadège Kangoro 

iedere dag weer in Burundi doet. Naar de dokter gaan als je ziek bent, het lijkt logisch maar in 

Burundi is een toegankelijke gezondheidszorg geen vanzelfsprekendheid. En daar wil Nadège 

verandering in brengen. 

 

Eén doktersrekening kan een Burundees gezin jarenlang in 

armoede duwen. Daarom investeert onze lidorganisatie 

Memisa in mutualiteiten in Burundi. Alleen zo krijgt iedereen 

toegang tot betaalbare gezondheidszorg. En zeker wie het 

meest kwetsbaar is.  

 

“Met Memisa ondersteunen we de Burundese mutualiteiten op verschillende manieren voor 

een betere en toegankelijkere gezondheidszorg. We huren een kantoor en kopen materiaal: 

van microscopen, thermometers tot behandelingstafels. We leiden medewerkers op. En we 

zetten campagnes op om de bevolking en de overheid te sensibiliseren. Dat is niet altijd 

evident”, vertelt Nadège. 

 

“Sommige mensen schrikken als ze de prijs horen. We leggen dan uit dat de mutualiteit je 

kosten terugbetaalt als je verzorging nodig hebt in een gezondheidscentrum of een operatie 

in een ziekenhuis. Daarbovenop krijgen leden bijvoorbeeld ook een bijdrage voor 

begrafenissen. En de mutualiteit organiseert informatiesessies, het laatste jaar natuurlijk 

meestal over corona.” 

 

Het mag wat sneller gaan 

“Eerlijk gezegd zou ik graag willen dat het sneller ging. Dat meer mensen lid werden. Keer op 

keer vind ik het triest om vast te stellen dat mensen soms een kip of een deel van hun oogst 

moeten verkopen om hun ziektekosten te kunnen betalen. Als je lid bent van een 

mutualiteit, hoeft dat niet meer.” 

 

Apollinaire getuigt 

Dat toegankelijke gezondheidszorg belangrijk is en mutualiteiten hierbij kunnen helpen, 

vertelt ook Apollinaire Nkunzimana, hij is lid van de Burundese mutualiteit Bukeye. “Ik was 

takken aan het snoeien. Voordat ik het goed en wel besefte, was ik een stukje duim kwijt. Het 

bloedde enorm. De verzorging en de kleine ingreep zouden me 18.000 Burundese frank 

kosten (7,60 euro). Een enorm bedrag voor een kleine boer zoals ik. Maar gelukkig ben ik al 

sinds 2014 aangesloten bij de mutualiteit. Ik moest maar 3.000 frank betalen (1,40 euro).”  

https://11.be/verhalen/op-de-bres-voor-toegankelijke-gezondheidszorg 

https://11.be/verhalen/op-de-bres-voor-toegankelijke-gezondheidszorg
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Claire vecht voor een duurzame planeet, voor iedereen 

Investeren in een betere wereld, dat kan je in het geval van de Filipijnse klimaatactivist Claire 

Miranda letterlijk nemen. Elke dag staat zij op de barricades voor het klimaat en een duurzamere 

planeet. Een investering waar we allemaal beter van worden, daar én hier. 

 

Claire uit de Filipijnen werkt voor onze partnerorganisatie APMDD (Asian Peoples' Movement 

on Debt en Development).  “Wij vechten voor een rechtvaardige wereld en tegen de 

gevolgen van de klimaatverandering”, vertelt Claire. 

 

“Op heel wat plaatsen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika betalen 

mensen nu al de rekening: overstromingen, tyfoons en droogte 

zijn er dagelijkse kost. Mensen verliezen familieleden, hun 

woonst, broodwinning… door deze extreme 

weersomstandigheden. Nochtans zijn deze landen het minst 

verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Dat is 

onrechtvaardig.”  

 

“Met heel veel organisaties op het terrein zorgen wij voor verandering. We spelen 

bijvoorbeeld een belangrijke rol in het monitoren van het internationale klimaatfonds (Green 

Climate Fund) dat enkele jaren geleden is opgestart. Daar dragen meer dan 160 landen - 

waaronder België - aan bij om samen een antwoord te bieden op de gevolgen van de 

klimaatcrisis. Wij werpen een kritische blik op de projecten die voorgesteld worden, en welke 

privé-partners in aanmerking komen om die uit te voeren. We ijveren er ook voor dat de rijke 

landen meer bijdragen zodat er meer middelen zijn om te investeren in de transitie van onze 

economie. ” 

 

Strijden voor een ommekeer in de klimaatcrisis 

Eind oktober start de 26ste VN-klimaattop in Glasgow. Met een wereld die kreunt onder de 

klimaatcrisis, is dat hét moment voor wereldleiders om belangrijke beslissingen te nemen. 

Claire zal er voor het eerst in jaren niet aanwezig zijn.  “Normaliter trekken wij ieder jaar naar 

de VN-klimaattop en zorgen ervoor dat mensen uit de hele wereld het woord kunnen 

nemen.” Waarom dat zo belangrijk is? “Hier in Azië worden mensen iedere dag 

geconfronteerd met de kwalijke gevolgen van de klimaatverandering. Zij moeten hun verhaal 

kunnen vertellen, zij moeten gehoord worden door wereldleiders. Met acties, lezingen, 

lobbywerk, persconferenties op en naast de klimaattop geven we hen een stem. Er moet en 

zal verandering komen, want er is geen alternatief voor onze kostbare planeet. Daarvoor 

blijven wij vechten.” 

 



11 

 

"We zullen tijdens de conferentie uiteraard wel acties organiseren op verschillende plaatsen 

in Azië, samen met de leden van APMDD. Naast onze vertrouwde eisen kaarten we ook de 

vaccinatieongelijkheid aan. De besluitvorming binnen de COP is al heel sterk gedomineerd 

door de hoge inkomenslanden, dit jaar kan de balans nog verder overhellen." 

 

De tijd dringt 

"Veel regeringen hebben nieuwe klimaatdoelstellingen aangekondigd om de 

temperatuurstijging onder 1,5° te houden, maar die zijn onvoldoende." stelt Claire.  "Het 

recente IPCC-rapport beklemtoont dat we nog maar 10 jaar hebben om actie te 

ondernemen, voordat het echt te laat is voor ons klimaat. Daarom is er nood aan een 

serieuze opschaling van de globale klimaatdoelstellingen, zodat de hoge inkomenslanden 

tegen 2050 geen schadelijke emissies meer genereren. En laat ons beklemtonen, het gaat 

om zero emissions, geen netto zero emissies, dus we verwerpen de vele 'valse' oplossingen 

waarachter beleidsmakers en de industrie zich verschuilen." 

 

https://11.be/verhalen/claire-vecht-voor-een-duurzame-planeet-voor-iedereen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://11.be/verhalen/claire-vecht-voor-een-duurzame-planeet-voor-iedereen
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Albert vecht voor het recht om te zijn wie je wil zijn 

Investeren in een betere wereld, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Albert doet er alles aan om in 

zijn geboortestreek in Centraal-Afrika de rechten van LGBTI+-personen te waarborgen. Zelf moest 

hij opboksen tegen heel veel onbegrip toen hij uitkwam voor zijn homoseksualiteit. 

 

Albert werkte als boekhouder, maar zijn werkgever ontsloeg hem omdat hij op mannen valt.  

“Als kind voelde ik me altijd anders, en het duurde lang voor ik durfde toegeven dat ik 

homoseksueel ben. Hier is homoseksualiteit niet aanvaard. LGBTi+-personen worden vaak  

uitgesloten en gestigmatiseerd”, vertelt Albert. “Maar al die ervaringen vormden mij tot de 

fiere activist die ik nu ben. 

 

LGTBI+taboes doorbreken 

Hij werkt nu als coördinator van een coalitie van 18 LGBTI+-organisaties, ondersteund door 

onze lidorganisatie çavaria. Binnen de coalitie gaan de organisaties samen de strijd aan 

tegen discriminatie, onwetendheid en stigmatisering. Door verschillende bewegingen samen 

te brengen, staan ze sterk. “We organiseren vormingen, werken samen strategieën uit, 

organiseren events… Zo zetten we dit jaar hopelijk voor het eerst een pride op poten. Dat 

zou een historisch moment zijn.” 

 

Maar gemakkelijk is het niet. Het zoeken en vinden van 

bondgenoten voor hun strijd om gelijke rechten - zoals 

kerkleiders en belangrijke overheidsambtenaren -, is geen 

eenvoudige kwestie. “Onze grote prioriteit nu is om onze 

lidorganisaties te laten registreren. Dat is op dit moment 

uitgesloten, en daardoor kunnen ze ook geen financiering 

krijgen.” Voorlopig doen ze dus alles op eigen krachten.   

 

Maar hun acties maken een verschil en stap voor stap worden de taboes doorbroken. “Ik wil 

in een land wonen waar LGBTI-personen vrije individuen zijn, niet worden gediscrimineerd 

en eerlijke kansen krijgen. Ik weet dat het een lang en zwaar proces zal worden, maar elke 

stap in de goede richting is een overwinning. Alleen kan ik niets bereiken, maar samen is 

alles mogelijk.”  

 

https://11.be/verhalen/albert-vecht-voor-het-recht-om-te-zijn-wie-je-wil-zijn 

 

 

 

 

https://11.be/verhalen/albert-vecht-voor-het-recht-om-te-zijn-wie-je-wil-zijn
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Een hoopvolle toekomst voor Syrische meisjes 

Investeren in een betere wereld, zodat iedereen gelijke kansen krijgt en van dezelfde mensenrechten 

kan genieten. Dat doet ook Nadine Kheshen van onze Libanese partnerorganisatie ALEF. Zij maken 

het leven van Syrische vluchtelingen, die in Libanon zijn beland, beter en komen op voor hun 

rechten. 

 

1.5 miljoen. Zoveel Syrische vluchtelingen wonen op dit moment in Libanon. Gevlucht voor 

een allesverwoestende en gemene oorlog, op zoek naar een veilige thuis. 

 

Opkomen voor de rechten van Syrische vluchtelingen 

“Maar de situatie in Libanon is heel complex”, vertelt 

Nadine. “Ons land kampt al jaren met een economische 

crisis, en de COVID-19 pandemie maakte alles nog 

moeilijker. Met ons netwerk van organisaties proberen 

we het leven van Syrische vluchtelingen te verbeteren. 

Samen met 11.11.11 en drie andere organisaties 

vormen we bijvoorbeeld de “Refugee Protection Watch”- coalitie die, op basis van eigen 

onderzoek in Libanon en Syrië, ijvert voor de rechten van Syrische vluchtelingen.  We doen 

onderzoek naar hoe deze grote groep mensen leeft en brengen 

mensenrechtenschendingen in kaart. Ons doel is om meer begrip te krijgen voor de 

levensomstandigheden van Syrische vluchtelingen in ons land. We bouwen samenwerkingen 

op om het leven van deze mensen beter te maken. En wanneer het moet, bijvoorbeeld bij 

acute situaties, slaan we met onze vuist op tafel.” 

 

Op de bres voor kinderrechten 

Een van de lokale organisaties waar ALEF mee samenwerkt is Naba’a, zij springen op de bres 

voor kinderrechten. “Ze voeren al een hele tijd intensief campagne tegen kindhuwelijken. 

Door de steeds verslechterende financiële en sociale situatie waarin Syrische families leven, 

worden veel Syrische meisjes onder de 18 jaar uitgehuwelijkt. In veel gevallen kunnen 

ouders hun kinderen simpelweg niet meer onderhouden en hopen ze dat hun dochters zo 

beter af zijn”, legt Nadine uit. “Maar daar zijn natuurlijk ook risico’s aan verbonden: niet alleen 

verliezen deze jonge meisjes hun zelfstandigheid, maar velen van hen worden vroegtijdig 

zwanger, kunnen hun studies niet meer verderzetten en geraken niet aan werk. 23% van de 

jonge Syrische vrouwen trouwen nog voor ze achttien worden. Met een heel succesvolle 

campagne zorgde Naba’a ervoor dat binnen de Soennitische geloofsgemeenschap de 

huwelijksleeftijd voor mannen én vrouwen gelijkgeschakeld werd naar 18 jaar. De 

minimumleeftijd om te huwen werd opgetrokken naar 15 jaar, maar onder strenge 

voorwaarden: trouwen mag dan enkel nog met de toestemming van de rechter. Huwen 
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onder deze minimumleeftijd is nu verboden. Een heel belangrijke stap in de rechten en 

toekomstmogelijkheden van jonge meisjes." 

 

Werken aan de toekomst 

Alaa Al Hyusni is 16 jaar en vond steun bij Naba’a. “Negen jaar geleden vluchtten we met ons 

gezin weg van de oorlog. Mijn vader deed er alles aan om een slaapplek te vinden en ons in 

te schrijven in een school. We kwamen terecht in een klein appartement in Tripoli en  

hadden het helemaal niet breed. De familie van een jongen uit de buurt stelde voor om te 

trouwen. Zelf dacht ik dat we zo uit de problemen konden 

geraken. Maar door de infosessies bij Naba’a ging ik er anders 

over denken. Ik leerde weer van mezelf houden en mijn eigen 

toekomst zelf in handen te nemen. Het liefste wilde ik verder 

naar school gaan en mijn opleiding afwerken. Maar door de 

COVID-19-crisis ging het financieel steeds slechter thuis en 

besloot ik toch te trouwen. De medewerkers van Naba’a kwamen 

met mij en mijn familie praten over de risico’s die verbonden zijn aan zo vroeg te huwen, en 

het belang van studeren voor meisjes. Uiteindelijk werd het huwelijk afgeblazen. Ik voel me 

weer terug mezelf en ik wil voor mezelf opkomen. Nu vecht ik heel hard voor het recht op 

onderwijs voor andere jonge meisjes.” 

 

https://11.be/verhalen/een-hoopvolle-toekomst-voor-syrische-meisjes 
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RINOO doorbreekt het taboe rond menstruatiearmoede 

Investeren in een betere wereld, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Doris Ngum doet er, in 

samenwerking met het Belgische vierdepijlerproject RINOO, alles aan om het taboe rond 

menstruatie te doorbreken én de toekomst van kwetsbare meisjes en vrouwen beter te maken. 

 

In Kameroen, en vele andere Afrikaanse landen, is naar school gaan voor veel meisjes geen 

evidentie. Naast het probleem van armoede, mist 60% van de meisjes gemiddeld 6 

schooldagen per maand omdat ze geen toegang hebben tot maandverband. Om zowel 

armoede als het probleem van menstruatiearmoede aan te pakken, startte RINOO in 2018 

met een naaiatelier in Kameroen. Daar maken ze Papilio, een herbruikbaar maandverband. 

 

Vijftig vrouwen aan het werk 

"In ons naaiatelier werken nu 20 vrouwen fulltime. Naast het 

naaiatelier zetten we nog andere campagnes en projecten op 

poten, zoals een kruidenierswinkeltje, kippenkwekerij… Daar 

zijn op dit moment 30 vrouwen deeltijds aan de slag”, vertelt 

Doris die het naaiatelier coördineert vanuit haar organisatie 

ROYALTY WORLD. “De verspreiding en verkoop kwamen 

moeizaam op gang: onze maandverbanden zijn iets duurder maar van hoge kwaliteit en 

comfortabel. Intussen hebben we al 60.000 maandverbanden genaaid.” 

 

De vrouwen die in het naaiatelier werken, zijn vooral alleenstaande moeders. “Om hen de 

kans te geven werk en kinderen te combineren, richten we ook een crèche en wijkschool op . 

Zo werken we met onze maandverbanden niet alleen aan het probleem van 

menstruatiearmoede, maar pakken we ook de armoede bij deze kwetsbare vrouwen aan.” 

 

RINOO zet ook in op sensibilisatie 

Naast het naaiatelier zetten RINOO en zijn partners zich ook 

in voor sensibilisatie. “We zetten een grote campagne op 

waarbij we 15.000 meisjes bereikten”, legt Doris uit. “We 

gingen in heel veel scholen praten. 70% van de meisjes die we 

spraken, gebruikt nooit maandverband. Omdat het taboe is 

om ernaar te vragen of er simpelweg niet genoeg geld is om 

het te kopen. De meisjes behelpen zich dan maar met wc-

papier, oude kranten of soms zelfs gras. Vaak blijven ze tijdens hun menstruatieperiode dan 

maar gewoon thuis.” 
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Interesse uit het buitenland 

Het project is intussen ook buiten Kameroen bekend geraakt en vanuit verschillende landen 

is er vraag om een atelier op te starten: Uganda, Nepal, Sierra Leone.  In Sierra Leone wordt 

op dit moment een naaiatelier uit de grond gestampt. 

 

Waarom zet Doris zich dag in dat uit in? 

Waarom Doris het zo belangrijk vindt om zich in te zetten? “Ik heb zelf de kans gehad om te 

studeren in het buitenland, maar keerde een aantal jaren geleden terug naar mijn 

geboortewijk in Kameroen. Daar kunnen maar weinig kinderen naar school, is er veel kleine 

criminaliteit en zijn er veel tienerzwangerschappen. In de projecten die ik doe, concentreer ik 

me daarom heel erg op positie van de vrouw. Ik leg het accent op zelfontplooiing, 

waardigheid, leiderschap en werk veel rond ondernemerschap.”   

 

https://11.be/verhalen/rinoo-doorbreekt-het-taboe-rond-menstruatiearmoede 
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