
“KidsRights gives a voice to the voiceless” 
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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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Met dit jaarverslag laten we u graag zien wat KidsRights met uw steun bereikt heeft in 2015.

Over KidsRights

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.

Internationale Kindervredesprijs 2015 uitgereikt aan Abraham M. Keita
Uit 77 inzendingen uit 39 landen is Abraham M. Keita (17) uit Liberia gekozen als 
winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2015. Op 9 november 2015 werd 
de prijs uitgereikt door Nobel Vredesprijswinnaar Leymah Gbowee uit Liberia. Keita 
won de prijs voor zijn strijd om misdaden van fysiek en seksueel geweld tegen 
kinderen berecht te krijgen. Als lobbyist, actievoerder en kritisch schrijver heeft hij 
laten zien hoe één kind de wereld kan beïnvloeden. Hij had een leidende rol in het 
Kinderparlement in Liberia en dankzij zijn inzet is de Children’s Law in het parlement 
aangenomen. Daarnaast heeft hij geweld tegen kinderen onder de aandacht weten 
te brengen en vele succesvolle vreedzame protestacties georganiseerd. 

Voorlichting in 2015

Vliegende start voor The KidsRights Youngsters in 2015
Het in december 2014 gelanceerde platform van Internationale 
Kindervredesprijswinnaars The KidsRights Youngsters heeft in het eerste jaar al veel 
bereikt. Er is samengewerkt met internationaal belangrijke kinderrechtenspelers, 
kinderrechten zijn hoog op de wereldagenda gezet en er is bijgedragen aan onderzoek 
en beleid. Daarnaast zijn The Youngsters onverminderd actief in eigen land. 
• Bijdragen aan internationaal kinderrechtenbeleid

The KidsRights Youngsters hebben in 2015 een bijdrage geleverd aan het 
opstellen van het beleid van het Internationaal Strafhof in Den Haag voor 
kindslachtoffers en kindgetuigen in internationale rechtszaken, en aan de 
totstandkoming van resolutie 2250 van de VN-Veiligheidsraad die de rol 
van jongeren in vredesopbouw erkent.

• Lokale projecten
Kindervredesprijswinnaars Neha en Chaeli hebben studentengroepen 
opgezet om op te komen voor kwetsbare kinderen in hun eigen omgeving. 
Kindervredesprijswinnaar Kesz bracht tweehonderd jongeren bij elkaar 
om straatkinderen te hulp te schieten en winnaar Om Prakash verenigde 
medestudenten om kwetsbare kinderen uit de directe omgeving bijles te geven. 

• Kindervredesprijswinnaar 2009 Baruani spreekt zich uit op VN-
jongerenforum over vluchtelingenkinderen 
Uit meer dan tienduizend aanvragen werd Baruani Ndume in augustus 
gekozen om te spreken op het Global Forum on Youth, Peace and Security 
in Jordanië. Hij sprak over de problemen waar kinderen en jongeren in 
vluchtelingenkampen al generaties lang tegenaan lopen. Zelf woont Baruani 
al meer dan zestien jaar in een vluchtelingenkamp in Tanzania. “Structurele 
problemen hebben structurele oplossingen nodig,” aldus Baruani.

Bijna 1000 klassen in Nederland leren over kinderrechten
Ook in Nederland is het belangrijk dat kinderen leren over hun rechten en over 
het feit dat zij een stem hebben die gehoord mag worden. In 2015 is het gratis 
online KidsRights Kinderrechtenlespakket aangevuld met een interactieve nieuwe 
module: Wereld vol Kindervredesprijswinnaars. Via deze module maken 
leerlingen kennis met de Kindervredesprijswinnaars en de rechten waarvoor zij 
strijden. Bijna duizend groepen 7 en 8 hebben in 2015 de lesstof behandeld.



Actie in 2015

KidsRights onderneemt actie om direct kwetsbare kinderen te helpen en hun rechten te realiseren. 
In 2015 ondersteunde KidsRights veertien projecten verspreid over zes landen en bereikte daarmee direct meer dan 12.433 
kinderen. De projecten zijn gericht op een specifiek kinderrecht of een specifieke doelgroep kwetsbare kinderen waarvan de 
rechten worden geschonden of genegeerd. 

Filipijnen
Ter ondersteuning van Kindervredesprijswinnaar 2012 Kesz Valdez heeft 
KidsRights in de Filipijnen vier projecten opgezet waarbij meer dan tweeduizend 
straatkinderen en risicokinderen onderwijs en zorg op straat hebben gekregen. 
Daarnaast leerden ze hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen de gevaren 
op straat en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen.  

Pakistan
In Pakistan steunt KidsRights vijf projecten gericht op het verbeteren van de 
positie van meisjes in het onderwijs. Er zijn drie nieuwe scholen opgezet om 
speciaal voor meisjes uit religieuze minderheidsgroepen onderwijs te bieden. 
90 meisjes kunnen nu naar school. Samen met Kindervredesprijswinnaar 2013 
Malala Yousafzai en haar familie heeft KidsRights twee projecten ontwikkeld om 
onderwijs voor meisjes mogelijk te maken. Vijftig meisjes volgen op dit moment 
extra onderwijs op de Avondschool in de regio Shangla. Zij kunnen straks naar de 
universiteit of zelf docent worden en meer meisjes van onderwijs voorzien. 

Dominicaanse Republiek
Ter ondersteuning van Kindervredesprijswinnaar 2010 Francia Simon heeft 
KidsRights in 2015 in de Dominicaanse Republiek een project uitgevoerd waardoor 
meer kinderen naar school konden gaan. In de sloppenwijk Batey Cuchilla, een 
van de armste gebieden van de Republiek, hebben tientallen kinderen een 
geboortecertificaat ontvangen en kregen 344 leerlingen onderwijsbegeleiding. 
Ook is er een bus aangeschaft om kinderen uit de gemeenschap naar school te 
brengen, waardoor de schooluitval fors is gedaald.
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Onderzoek in 2015

KidsRights Index 2015
Op 19 oktober is de KidsRights Index 2015 gepubliceerd. Deze Index brengt in 
kaart hoe landen kinderrechten naleven en in hoeverre zij zijn toegerust om de 
kinderrechten in eigen land te bevorderen. De KidsRights Index 2015 laat zien dat 
welvarendere landen het niet vanzelfsprekend beter doen op het gebied van 
kinderrechten. Wereldwijd worden de belangen van kinderen in wetten en beleid 
die hen aangaan, niet voldoende gewaarborgd.
De KidsRights Index wordt ontwikkeld en gepubliceerd in samen-werking met Erasmus School of 
Economics en International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

KidsRights Report: The Silent Majority
Ter ere van de Internationale Kindervredesprijsuitreiking 2015 schreef KidsRights het 
rapport The Silent Majority: Justice for child victims of violence. Er is onderzoek 
gedaan naar de rechten van kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Wereldwijd 
bestaat er nog weinig gerechtigheid voor kindslachtoffers van geweld. Kinderen 
worden vaak niet gezien als slachtoffer door diepgewortelde opvattingen over kinderen 
en geweld. Tevens hebben kinderen zeer beperkt toegang tot het rechtsysteem.
Het KidsRights Report wordt ontwikkeld en gepubliceerd in samenwerking met de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 

The Silent Majority
Justice for child victims of violence, with a focus on Liberia

KidsRights Report 2015
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De Cijfers

Wat heeft KidsRights van u mogen ontvangen?

Totale inkomsten: € 1.865.592
 Donateurs: € 972.939 (52,2%) 
 Partners & Business Friends: € 544.480 (29,2%)
 Giften in natura: € 132.300 (7,1%)   
 Vermogensfondsen: € 82.372 (4,4%)
 Spontane giften: € 67.718 (3,6%)
 Inkomsten uit acties van derden: € 55.753 (3%)
 Ontvangsten uit nalatenschappen: € 5.171 (0,3%)
 Overige baten: € 4.859 (0,3%)

Waaraan hebben we het besteed?

Totale uitgaven: € 1.827.391 
Bestedingen aan de doelstelling: € 1.458.992 (79,8%)
 - Voorlichting en Onderzoek: € 841.833 (46,1%)
 - Hulpprojecten: € 617.159 (33,8%)
 Kosten fondsenwerving: € 263.783 (14,4%)
 Kosten beheer & administratie: € 104.616 (5,7%)

Meer weten?

Resultaat 2015: € 38.201 
Aantal medewerkers 2015 (gemiddeld): 6,8 FTE

Ons uitgebreide jaarverslag inclusief 
jaarrekening is te vinden op 
www.kidsrights.nl.

Voor dagelijkse updates over onze 
activiteiten volgt u ons op Facebook
of Twitter.

facebook.com/kidsrights

twitter.com/kidsrights

KidsRights dankt haar 
donateurs en relaties 
voor de prachtige 
resultaten in 2015!

http://www.kidsrights.nl
http://facebook.com/kidsrights
http://twitter.com/kidsrights

