
“KidsRights gives a 
voice to the voiceless”

KidsRights jaarverslag 2014



Met dit jaarverslag laten we u graag zien wat KidsRights met uw steun bereikt heeft in 2014.

KidsRights gelooft in een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten, waardoor ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. We zien kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen. 

Over KidsRights
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Onderzoek
We doen onderzoek om inzicht te geven in de status van 
kinderrechten wereldwijd.

Voorlichting
We geven voorlichting om bewustwording over kinderrechten te 
bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat kinderrechten wereldwijd 
op de agenda staan.

Actie
We ondernemen actie om direct kwetsbare kinderen te helpen en 
hun rechten te realiseren.
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Wat we doen 

Bijzondere jubileumviering 
Internationale 
Kindervredesprijs
Op 18 november ontving de Amerikaanse 
Neha Gupta de tiende Internationale 
Kindervredesprijs uit handen van Desmond 
Tutu, omdat ze zich inzet voor de rechten 
van kwetsbare kinderen en omdat ze 
andere kinderen inspireert ook in actie 
te komen. Met haar organisatie Empower 
Orphans zamelde ze ruim 1,3 miljoen 
dollar in en hielp ze wereldwijd ruim 
25.000 kinderen. Tevens waren aanwezig 
bij de jubileumviering Zijne Majesteit de 
Koning en Nobel Vredesprijswinnaar 2014 
Kailash Satyarthi.

Jongerenplatform The 
KidsRights Youngsters 
gelanceerd
Ook lanceerden we The KidsRights 
Youngsters; een uniek platform voor 
beleidsbeïnvloeding en bewustwording, 
gevormd door de winnaars van de 
Internationale Kindervredesprijs. Het 
doel is wereldleiders bewust te maken 
van de dagelijkse realiteit van kinderen 
wereldwijd. Dit doen The Youngsters door 
zelf actie te ondernemen in de eigen 
omgeving én door wereldleiders op te 
roepen tot actie. 

Voorlichting in 2014

Nobel Vredesprijs voor 
Kindervredesprijswinnaar en 
KidsRights projectpartner
Op 10 december ontvingen Kindervredes-
prijswinnaar Malala Yousafzai en 
KidsRights’ partner Kailash Satyarthi de 
Nobelprijs voor de Vrede. KidsRights is 
bijzonder verheugd dat het comité van de 
Nobel Vredesprijs met deze winnaars zo de 
aandacht heeft gevestigd op kinderrechten 
en de strijd tegen de onderdrukking van 
kinderen. KidsRights riep Nederland op 
social media op Malala te feliciteren 
met de hashtag #IkFeliciteerMalala. Vele 
mensen feliciteerden haar, waaronder 
politici en bekende Nederlanders.



Voorlichting in 2014

Ruim 500 scholen hebben 
geleerd over kinderrechten
KidsRights vindt het belangrijk dat 
kinderen in Nederland leren over hun 
rechten en zelf actie kunnen ondernemen 
om de wereld in beweging te brengen. 
Zo stelt KidsRights het Kinderrechten-
lespakket gratis beschikbaar voor 
basisscholen in Nederland. In 2014 
hebben 522 scholen met 1260 klassen het 
lespakket behandeld. Met aandacht voor 
o.a. de Kindervredesprijs in de kinder- en 
jeugdkranten Kidsweek en 7days bereikten 
we ook nog eens bijna 300.000 kinderen 
en jongeren.

Actie in 2014

Pakistan
We zijn twee nieuwe projecten gestart in Pakistan die focussen op onderwijs voor 
meisjes. Een van die projecten is ‘School met kost en inwoning’ in de Swat regio, waar 
Kindervredesprijswinnaar Malala vandaan komt. Voor de kwetsbare kinderen die één of 
beide ouders moeten missen en daardoor vaak niet naar school gaan, biedt deze school 
kwaliteitsonderwijs en onderdak.

Dominicaanse Republiek
Met de steun van KidsRights wordt voor kinderen een geboortecertificaat verzorgd, waardoor 
ze toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg.
Ook bieden KidsRights en haar projectpartner extra onderwijsondersteuning voor kinderen die 
in grote armoede leven.

Zuid-Afrika
Het Sizanani project in Zuid-Afrika gaf 1300 aidswezen en kwetsbare kinderen in elf 
gemeenschappen zorg. Deze kinderen krijgen schoolbenodigdheden, zoals potloden en 
uniformen. Uit school krijgen zij een warme maaltijd. Kinderen die besmet zijn met het hiv-
virus worden regelmatig onderzocht en hebben toegang tot de zorg die zij nodig hebben.

In 2014 ondersteunde KidsRights tien projecten verspreid over drie continenten en bereikte daarmee direct meer dan 
5.300 kinderen. Een greep uit onze projecten:

Miljoenen kijkers voor tv-serie 
Peter R. over de grens
Met de tv-serie Peter R. over de grens 
stelde KidsRights de schending van 
kinderrechten wereldwijd aan de 
kaak. KidsRights heeft Peter R. over 
de grens gesteund met expertise en 
biedt daarnaast zorg aan de individuele 
kinderen uit het programma. Duizenden 
nieuwe donateurs meldden zich aan bij 
KidsRights.

Jubileumboek “Ik verander”: 
5000 exemplaren verkocht!
Ter ere van het tienjarig jubileum van de 
Kindervredesprijs bracht KidsRights het 
boek Ik verander (auteur Inge Ikink) uit, 
waarin de tien Kindervredesprijswinnaars 
aan het woord komen. Het boek bevat 
bijzondere verhalen, inspirerende 
interviews en uniek beeldmateriaal. Met 
de actie ‘1 boek hier = 1 boek daar’, gaat 
er voor iedere verkochte pocket hier 
een boek naar een kind in een van de 
landen van de Kindervredesprijswinnaars. 
Inmiddels zijn er meer dan 5.000 
exemplaren verkocht in Nederland.
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Onderzoek in 2014

KidsRights Reports
Voor de tv-serie Peter R. over de grens heeft KidsRights onderzoek gedaan in zes verschillende 
landen. Ter gelegenheid van de Internationale Kindervredesprijs 2014 schreef KidsRights ook het 
onderzoeksrapport Child Participation – From Rights to Reality. 
Met de reports biedt KidsRights lokale en internationale organisaties de mogelijkheid om 
kinderrechten aan te kaarten bij nationale overheden. 
De rapporten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Universiteit Leiden en NautaDutilh.

KidsRights Index
De KidsRights Index geeft inzicht in hoe landen wereldwijd scoren op het gebied van de imple-
mentatie van kinderrechten. Begin 2014 werd de index gepresenteerd aan de commissie van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. In juni werd de KidsRights Index Conferentie 
gehouden met en voor vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld, Verenigde Naties en 
(inter)nationale kinderrechtenorganisaties.
De KidsRights Index wordt ontwikkeld en gepubliceerd in samenwerking met Erasmus School
of Economics en International Insitute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De cijfers

Wat heeft KidsRights van u mogen ontvangen?

Totale inkomsten: € 2.202.361
 Partners & Business Friends: € 737.487 (33,5%)
 Vermogensfondsen: € 212.000 (9,6%)
 Donateurs: € 1.069.216 (48,3%)
 Ontvangsten uit nalatenschappen: € 5.464 (0,2%)
 Giften in natura: € 70.000 (3,2%)
 Spontane giften: € 100.421 (4,6%)
 Inkomsten uit acties van derden: € 7.773 (0,4%)

Waaraan hebben we het besteed?

Totale uitgaven: € 2.363.985
Bestedingen aan de doelstelling: € 1.736.901 (73,5%):
 - Voorlichting: € 889.527 (37,6%)
 - Onderzoek: € 208.416 (8,8%)
 - Hulpprojecten: € 638.958 (27,0%)
 Kosten fondsenwerving: € 421.081(17,8%)
 Kosten beheer & administratie: € 206.003 (8,7%)

Bij KidsRights werkte in 2014 5,3 fte. KidsRights is dankbaar voor de hulp van vrijwilligers, partners, Business Friends, 
ambassadeurs en donateurs die ons werk mogelijk maken.

KidsRights team

Meer weten?

Lees onze uitgebreide jaarverslag inclusief jaarrekening op www.kidsrights.nl
Voor dagelijkse updates over onze activiteiten, volgt u ons op Facebook en Twitter.

www.facebook.com/KidsRights twitter.com/kidsrights

KidsRights dankt al haar donateurs en relaties voor de prachtige resultaten in 2014!


