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Je hebt het misschien wel op het nieuws gezien, de oorlog 

in Oekraïne. Ondanks dat een oorlog groot en eng is zijn 

er manieren waarop jij als kind de mensen in nood kan 

helpen en hoop kan bieden voor de toekomst. Dit artikel 

focust op het zijn van een goede wereldburger en hoe jij 

samen met jouw familie onderdeel kan uitmaken van het 

verbeteren van de wereld en het terugbrengen van vrede. 

ACHTERGROND INFO
Oekraïne is een land in Oost-Europa en er wonen 

maarliefst 43 miljoen mensen. Rusland is een buurland 

van Oekraïne en heeft 144 miljoen inwoners. In februari 

van 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen. 

De president van Rusland is Vladimir Poetin. Hij wil 

dat zijn overheid de macht heeft over Oekraïne maar 

Oekraïne wil een vrij land blijven. De president van 

Oekraïne, Volodymyr Zelensky, wil heel graag dat er 

vrede is en vraagt hulp aan andere wereldleiders. Veel 

landen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten 

ondersteunen Oekraïne door handel met Rusland te stoppen. Dit noemen we een 'sanctie'. In veel 

landen protesteren inwoners tegen de oorlog, ook in Rusland, Ze laten hun stem horen voor Oekraïne. 

Meer dan 2 miljoen mensen zijn uit Oekraïne gevlucht en zoeken naar veilig onderdak in andere 

landen. Mensen worden gedwongen hun huis achter te laten omdat de oorlog te gevaarlijk werd. 

Net als Oekraïense vluchtelingen zijn er ook vluchtelingen uit andere landen zoals Syrië, Venezuela, 

Afghanistan en Zuid-Soedan. Zij hebben ook hun huis moeten verlaten omdat het te gevaarlijk werd 

in hun eigen land. Voor vluchtelingen is elke dag een zware dag omdat hun toekomst onzeker is. Het is 

aan ons om hen te helpen zich weer veilig te voelen, te steunen en te respecteren.

Door te leren over de wereld en de ervaringen van andere mensen op deze wereld zet je stappen in het 

zijn van een goede wereldburger.
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ONDERNEEM ACTIE
Er zijn veel simpele maar onmisbare acties die jij kan ondernemen om je medemens te helpen. Door 

hoop te verspreiden kun jij een verschil maken, zelfs vanuit je eigen huis. Hieronder volgen een paar 

simpele stappen die jij kan zetten om anderen te helpen: 

1. Leer over de wereld.  Doe onderzoek naar nieuwsbronnen en informeer jezelf over wat er in 

de wereld gebeurt. Het Jeugdjournaal is een goede plek om te beginnen. Je vindt er afleveringen 

over verschillende gebeurtenissen speciaal voor kinderen. Snap je iets niet, vraag dan aan je 

familie of zij het nog eens extra kunnen uitleggen. 

2. Heb empathie. Begrijp hoe anderen zich voelen en waar zij doorheen gaan door te lezen en 

te luisteren naar verhalen die anders zijn dan die van jou. Lees boeken waarin verhalen worden 

verteld van vluchtelingen. Vraag aan de lokale bibliotheek welk boek zij aanraden of check deze 

boekenlijst.

3. Toon solidariteit met anderen. Maak je steun voor Oekraïne zichtbaar doormiddel van 

een teken, een vlag, een poster die je op je raam kan plakken. Gebruik je creativiteit en verspreid 

positieve berichten en symbolen van liefde, acceptatie en hoop. 

4. Bouw aan een betere toekomst. Kan je je voorstellen dat in de 

toekomst elk kind zich veilig en geliefd voelt? Luister naar de dromen van 

een kind en zorg dat anderen ook meehelpen. Deel jouw hoop en maak 

een visie voor een betere toekomst. Wanneer kinderen het hebben over 

hun toekomst kan het anderen inspireren (zelfs volwassenen!) om een 

betere, eerlijke en liefdevolle wereld te bouwen. Nodig vrienden en familie 

uit om ook hun visie te delen. Het maken van een moodboard helpt jezelf 

te herinneren aan het doen van goede dingen in lastigere tijden. 
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5. Vind organisaties die helpen. Praat met je familie over het helpen van initiatieven die 

vluchtelingen vanuit Oekraïne en andere landen steunen. Zoek naar organisaties in de buurt die 

voedsel, huizen, en andere benodigdheden aan vluchtelingen leveren. Vraag aan je ouders of er 

manieren zijn waarop jouw familie deze organisaties zou kunnen steunen. 

Save the Children  is een organisatie die helpt bij het leveren 

van benodigde humanitaire hulp en helpt kinderen en families 

in risicogebieden zoals Oekraïne bij de grens met noodzakelijke 

voorzieningen zoals eten, water, hygiëne, psychologische steun en 

financiële steun.

World Central Kitchen werkt aan het leveren van maaltijden in 

gebieden van humanitaire, klimaatgevoelige of andere crisissen. In 

Oekraïne en andere landeren helpen ze dagelijks met het voeden

van duizenden gevluchtte families.

Dichter bij huis zijn er manieren waarop jij en jouw familie hulp kunnen bieden door het doen 

van vrijwilligerswerk, donaties van voedsel, kleding, geld of andere benodigdheden die worden 

opgehaald om families in nood te helpen. 

VOOR OUDERS, LEERKRACHTEN EN ANDERE VERZORGERS
Praten over een oorlog en wereld crisissen kan moeilijk zijn, zelfs voor volwassenen. Wanneer je bezig 

bent met het voorbereiden van een gesprek over Oekraïne met jouw kinderen zijn er een aantal goede 

hulpmiddelen die het makkelijker maken om de kinderen meer te laten leren over het onderwerp. Die 

zorgen er ook voor dat de kinderen zich gehoord, veilig en gesteund voelen.  

Begin bij vragen wat de kinderen al weten, of ze er over willen praten, of ze 
vragen hebben en hoe ze zich voelen. – Carol Sutton Lewis, Ground Control 
Parenting 

 

Hier vind je een lijst van bronnen die kunnen helpen bij het sturen van het gesprek 
over de oorlog in Oekraïne:
Het Nederlandse Jeugdinstituut 

Unicef 
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DIRECT OEKRAÏNE HELPEN? 
 

Wil je direct steun bieden aan Oekraïne?

 

Girro 555

Dan kan dat in Nederland via Giro555

 

1212

En in België via 1212 Belgisch Consortium

SPECIAAL BEDANKJE!

Nickelodeon wil bij deze Janella Watson
en Laura Stricker en de bovenstaande 

organisaties bedanken.


