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WAR CHILD

Kindsoldaat
K
Die nacht schrok Moses zich een ongeluk. Ineens hoorde hij
overal angstig gegil en geschreeuw. Even later stond hij oog
in oog met de gevreesde soldaten van het rebellenleger van
Soedan. Ze ronselden kinderen van Moses’ leeftijd om hen op
te leiden als kindsoldaat. Moses was bijna twaalf …
‘Loop door!’ Moses kreeg een harde duw met een geweer
in zijn rug. Maar hij was al zo moe. Hij liep al dagen op
blote voeten, zonder eten en drinken. Hij moest alle bevelen
opvolgen. Straks kwamen ze weer bij een dorp aan en moest
hij helpen het dorp in brand te steken en andere kinderen te
ronselen voor het leger. Net zoals dat bij hem was gebeurd.
Na twee jaar lukte het Moses te ontsnappen, maar die
vreselijke ervaringen als kindsoldaat draagt hij de rest van
zijn leven met zich mee.
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MOSES WERD OPGEVANGEN DOOR
MENSEN VAN DE ORGANISATIE WAR CHILD.
DIT IS DE VISIE VAN WAR CHILD.
Miljoenen kinderen groeien op in een oorlog. Ze worden
geconfronteerd met geweld, verlies en verwoesting. Kinderen die
een oorlog meemaken kunnen zich niet op een normale manier
ontwikkelen. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben
het recht op te groeien in vrede. Zowel tijdens als na gewapende
conflicten moeten kinderen en jongeren in een veilige omgeving
kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.
Als kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen,
kunnen zij conflicten voorkomen of helpen oplossen. Deze nieuwe
generatie vormt de hoeksteen van een vreedzame toekomst.
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De landen waar War

Child werkt

3

EEN ZANGER
ER
RA
ALS
LS A
AMBASSADEUR
De zanger Marco Borsato is ambassadeur
voor War Child. Hij vindt het vreselijk
wat er met kinderen in oorlogsgebieden
gebeurt. Hij wil aan het Nederlandse publiek
uitleggen wat War Child voor deze kinderen
doet. War Child organiseert voor hen allerlei
creatieve activiteiten, ook met muziek. En
muziek is Marco Borsato’s passie! Speciaal
voor War Child is het nummer De Speeltuin
geschreven. Een ode aan vrede voor alle
kinderen.
Hieronder een fragment uit dat lied.
Door kapotgeschoten straten
Zonder vader, zonder land
Loop je hulpeloos verlaten
Aan je moeders warme hand
Als een schaap tussen de wolven
Naar bestemming onbekend
En niemand ziet hoe klein je bent
Niemand ziet hoe klein je bent
Morgen zal het vrede zijn
Zal de zon je strelen
Zal de wereld weer een speeltuin zijn
En kun je rustig spelen

Marco bij een
War Child project
in Oeganda
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WAR CHILD IN NEDERLAND
War Child helpt niet alleen in landen waar oorlog is, maar ook
in Nederland. Hier wonen veel kinderen die alleen of met hun
ouders uit oorlogsgebieden zijn gevlucht. Het gaat om duizen
den
kinderen van asielzoekers.
Deze kinderen zijn afkomstig uit landen waar geweld en
onderdrukking deel uitmaken van het dagelijks leven. Ze hebbe
n
indringende ervaringen achter de rug en hun vertrouwde leven
en
omgeving achter zich moeten laten. Vaak volgt een nog jarenla
ng
onzeker bestaan in Nederland.

19

BLOK 2

•

LES 1

•

WAR CHILD

Doel van de les:
Je leert dat wat je al over een onderwerp weet op te halen in de vorm
van een eigen mening en argumenten. Na het lezen kijk je of je je mening
moet bijstellen.
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Is je mening veranderd over wat een rebellenleger is?
Schrijf op.
Mijn mening is wel | niet veranderd, want
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‘Het is niet zo erg om kindsoldaat te zijn als je voor dat
werk gewoon goed betaald krijgt.’
Wat vind je van die mening? Schrijf op. Geef ook
argumenten.
Ik ben het hier wel | niet mee eens, want
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War Child helpt kinderen in oorlogsgebieden.
Welke woorden verwacht je in een tekst over het
werk van War Child?
Onderstreep die woorden.
oorlog – geweld – vakantie – geld – school – kinderen –
verre landen – geluk – onrecht – wapens – ruzie –
televisie
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Stel dat je in opdracht 6 het woord ‘ruzie’ hebt
onderstreept.
Welk argument zou je daarvoor kunnen bedenken?
Schrijf op.

Maak eerst opdracht 1. Lees de teksten nog niet.
Je leest twee meningen over kindsoldaten.
Streep wel of niet door en vul de zin aan met een
argument.
‘Ieder kind zou een tijdje kindsoldaat moeten zijn.’
Ik ben het hier wel | niet mee eens, omdat

‘Wie eenmaal kindsoldaat is geworden, blijft dat de rest
van zijn leven.’
Ik ben het hier wel | niet mee eens, want
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Wat is een rebellenleger, denk je? Schrijf op.

Lees tekst 1.
Is de mening die je bij opdracht 1 gaf veranderd?
Streep wel of niet door en vul de zin aan met een
argument.
Mijn mening is wel | niet veranderd, want

VOORKENNIS OPHALEN
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Kies een woord dat je bij opdracht 6 onderstreept hebt.
Vul in. Geef ook het argument dat je hiervoor had.
Bij opdracht 6 koos ik
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kijk terug
12

omdat

Lees tekst 2.
Waarom heeft War Child een bekende zanger
gevraagd om ambassadeur voor hen te worden, denk
je? Schrijf op.

extra
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Over veel onderwerpen weet je al iets. Ook heb je over
veel onderwerpen een mening.
Verandert je mening altijd als je nieuwe teksten
leest? Schrijf je mening hierover op.

In de tekst staat: ‘Vaak volgt een nog jarenlang onzeker
bestaan in Nederland.’
Hoe komt dat, denk je? Schrijf op.

Lees tekst 3.
Wat vind jij ervan dat Marco Borsato War Child helpt?
Schrijf je mening op.

Lees tekst 4.
Wat vind jij van de volgende stelling?
War Child moet zich niet beperken tot hulp aan
kinderen in oorlogsgebieden.
Vul in en schrijf op.
Ik ben het daar wel | niet mee eens, want

Woorden:
die tegen de regering zijn
het rebellenleger: een groep soldaten
n om voor jouw zaak te
ronselen: met geweld mensen overhale
vechten
de visie: de mening
oon die een organisatie
de ambassadeur: hier: een bekend pers
zoals War Child helpt
nd te eren
de ode: een verhaal of gedicht om iema
huis voor mensen die uit
ngte
opva
een
:
trum
cen
het asielzoekers
hun land gevlucht zijn
Hoe zit het:
urd is. Iedereen kan het
het feit: iets wat echt waar is, of echt gebe
controleren.
t. Dat kan voor iedereen
de mening: wat je van iets of iemand vind
anders zijn.
vindt
het argument: de reden waarom je iets
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