
Onderzoek
Wij doen onderzoek om inzicht 

te geven in de status van 

kinderrechten wereldwijd.

Advocacy

Wij zorgen ervoor dat kinderen 

worden gehoord.

Actie
Wij ondernemen actie om 

kwetsbare kinderen te helpen 

hun rechten te realiseren.

KidsRights Jaarverslag 2016

“KidsRights gives a voice to the voiceless”



Met dit jaarverslag laten we u graag zien wat KidsRights met uw steun heeft bereikt in 2016.

Wie we zijn

KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is 
ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die 
hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

Wat we doen

Advocacy in 2016

De Internationale Kindervredesprijs 2016: milieubescherming 
en kinderrechten 
Uit een recordaantal van 120 nominaties is Kehkashan Basu (16) uit de Verenigde 
Arabische Emiraten gekozen tot winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 
2016. Zij won de prestigieuze prijs voor de indrukwekkende manier waarop zij zich 
samen met haar organisatie Green Hope inzet voor een beter milieu en een duurzame 
toekomst. De organisatie, die Kehkashan eigenhandig opzette op haar 
twaalfde, heeft al meer dan duizend kinderen en jongeren weten te betrekken bij 
haar activiteiten. Op 2 december 2016, in de Ridderzaal in Den Haag, in aanwezigheid 
van de wereldpers en vele prominente gasten, ontving Kehkashan de prijs uit handen 
van Nobel Vredesprijswinnaar Muhammad Yunus. 

Stop geweld tegen kinderen
Het in december 2014 gelanceerde platform The KidsRights Youngsters weet van 
geen ophouden en stoomt flink door. In 2016 besloten KidsRights en The KidsRights 
Youngsters gezamenlijk op te trekken tegen geweld tegen kinderen. 
• Samenwerken met de Verenigde Naties

Om geweld tegen kinderen wereldwijd onder de aandacht te brengen werden er twee 
internationale samenwerkingsverbanden gesloten met de Verenigde Naties: The 
Global Partnership to End Violence against Children (UNICEF, WHO) en met de Speciale 
VN-vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen, Marta Santos Pais. 

• Het Internationaal Strafhof adviseren
KidsRights en The KidsRights Youngsters hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 
van het kinderbeleid van het Internationaal Strafhof dat in 2016 officieel is 
gepresenteerd. Dit kinderbeleid faciliteert effectief onderzoek naar en berechting 
van oorlogsmisdaden tegen kinderen.

• Stop discriminatie
In november 2016 ondersteunde KidsRights Kindervredesprijswinnares en 
Youngster Chaeli om zich bij de VN uit te spreken tegen discriminatie. KidsRights, 
in samenwerking met o.a. Amnesty International, bood jonge changemakers hier 
tevens een platform zich uit te spreken over hun lokale acties voor hun rechten.

De kracht van kinderen laten zien 
In samenwerking met World Press Photo organiseerde KidsRights een aantal 
tentoonstellingen om de urgentie van kinderrechten en de kracht van kinderen 
te laten zien. De getoonde foto’s en verhalen zijn gebaseerd op het in 2014 
uitgebrachte jubileumboek Changemakers. De tentoonstelling was te zien in 
Den Haag, Zutphen en Naarden. Meer dan 180.000 mensen hebben de 
tentoonstelling kunnen bekijken. 
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Actie in 2016

In 2016 ondersteunde KidsRights 13 projecten verspreid over 6 landen en bereikte daarmee direct meer 
dan 18.600 kinderen. De projecten die wij ondersteunen zijn gericht op een specifiek kinderrecht of een 
specifieke doelgroep kwetsbare kinderen waarvan de rechten worden geschonden of genegeerd. 

Zuid-Afrika: kindparticipatie in de armste sloppenwijken
Samen met de organisatie van Kindervredesprijswinnaar 2011 Chaeli Mycroft, The 
Chaeli Campaign, brengt KidsRights kindparticipatie naar de armste sloppenwijken 
in Zuid-Afrika. 200 kinderen zijn Ambassadeurs van Verandering geworden. 
Ze krijgen verschillende trainingen en workshops om leiderschapskwaliteiten te 
ontwikkelen en om in hun eigen gemeenschap changemaking projecten te starten. 
Dit project zorgt ervoor dat de kwetsbaarste kinderen de kans krijgen hun stem te 
laten gelden en kunnen meepraten over zaken die hen direct aangaan.

Tanzania: toegang tot een wereld buiten het vluchtelingenkamp
In 2016 is de internet-bibliotheek gelanceerd in het Nyarugusu vluchtelingenkamp 
in Tanzania. Dit project is gestart om de strijd van Kindervredesprijswinnaar 
2009 Baruani Ndume voor de rechten van kindvluchtelingen te ondersteunen. 
4.300 vluchtelingenkinderen hebben nu toegang tot informatie van buiten 
het vluchtelingenkamp. Kinderen kunnen nu studeren, informatie verzamelen en 
contacten onderhouden met familie buiten het kamp via het internet. 

Filipijnen: onderwijs op straat
Ter bevordering van het werk van Kindervredesprijswinnaar 2012 Kesz Valdez 
ondersteunde KidsRights in 2016 950 straatkinderen en risicokinderen. Zij 
leren o.a. hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen de gevaren op straat en hoe zij 
beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ook krijgen ze onderwijs op straat. Dit laatste 
scholingsproject is gekopieerd door de overheid en UNESCO vanwege de fantastische 
resultaten om ongeschoolde kinderen te bereiken en van onderwijs te kunnen 
voorzien.

Wereldwijd kinderen leren over hun rechten 
KidsRights gelooft dat kinderen changemakers zijn. Het is belangrijk dat ze wereldwijd 
leren over hun rechten en inzien dat zij zelf in actie kunnen komen.
•  Leren over kinderrechten in Nederland 

Met behulp van het gratis online Kinderrechtenlespakket heeft KidsRights bijna 
40.000 kinderen in heel Nederland weten te informeren en inspireren. Ook 
hebben we in de KidsRights Week in november samen met 39 vrijwilligers van 
partners en business friends 61 gastlessen over kinderrechten verzorgd door heel 
Nederland.

•  De KidsRights Week
20 november was de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KidsRights 
vierde dit door in de week van 21 t/m 25 november een KidsRights Week te 
organiseren met zoveel mogelijk gastlessen over kinderrechten op Nederlandse 
scholen. 39 vrijwilligers van partners en business friends van KidsRights hebben 
in deze week 61 gastlessen verzorgd.

•  Een internationaal lespakket
In 2016 is KidsRights een samenwerking aangegaan met het scholenprogramma 
Rock Your World om ook kinderen op andere plekken in de wereld te leren over hun 
rechten en hun changemaking capaciteiten. Er is in New York een pilot gestart 
met 10 middelbare scholen. Als onderdeel van het Rock Your World internationale 
scholenprogramma, is KidsRights in staat jaarlijks meer dan 680.000 kinderen 
te bereiken in 72 landen.
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Onderzoek in 2016

KidsRights Index 2016
Op 13 juni werd de KidsRights Index 2016 gepubliceerd. De index brengt in kaart hoe 
landen kinderrechten naleven en in hoeverre zij toegerust zijn om de kinderrechten 
in eigen land te bevorderen. Nederland viel in 2016 uit de top 10; we bleven 
steken op plek 13. Het Comité voor de Rechten van het Kind had in 2015 kritiek op 
Nederland vanwege het hoge aantal kinderen dat in armoede leeft en uitte haar 
zorgen over de mogelijk ongelijke toegang tot jeugdzorg door de decentralisatie. 
Er werden naar aanleiding van de publicatie van de KidsRights Index 2016 
Kamervragen gesteld en Staatssecretaris van Rijn stuurde een brief met uitleg aan 
de Tweede Kamer. 
De KidsRights Index wordt ontwikkeld en gepubliceerd in samenwerking met Erasmus School of Economics en 
International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

KidsRights Report: Cleaning up the Mess
Ter ere van de Internationale Kindervredesprijsuitreiking 2016 bracht KidsRights het 
rapport Cleaning up the Mess: Children’s Rights and Environmental Protection 
uit. Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg 
van milieuproblemen. KidsRights biedt in het rapport aanbevelingen over hoe de 
bescherming van het milieu en de bescherming van kinderrechten geïntegreerd 
moeten worden. Kinderen hebben hier een grote rol in te spelen en zij moeten 
serieus genomen worden. 
Het KidsRights Report werd geschreven in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 
Leiden en juridisch partner NautaDutilh.
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Waaraan heeft KidsRights het besteed?

Totale uitgaven: €1.925.290

Besteding aan de doelstelling: €1.375.916 (71,5%)
1. Voorlichting en Onderzoek: €898.747 (46,7%)
2. Hulpprojecten: €477.169 (24,8%)
Kosten fondsenwerving: €426.269 (22,1%)
Kosten beheer & administratie: €123.105 (6,4%)

Wat heeft KidsRights mogen ontvangen?

Totale inkomsten: €1.892.128

Donateurs: €894.088 (47,3%)
Partners & Business Friends: €496.970 (26,3%)
Giften in natura: €154.000 (8,1%)
Vermogensfondsen: €174.000 (9,2%)
Spontane giften: €91.547 (4,8%)
Ontvangsten uit acties van derden: €70.940 (3,7%)
Ontvangsten notariële schenkingen: €7.100 (0,4%)
Overige baten: €3.483 (0,2%)

De cijfers

Meer weten?

Wist u dat het aantal medewerkers in 2016 7,4 fte bedroeg?

Lees ons uitgebreide jaarverslag inclusief jaarrekening 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 al haar donateurs en relaties voor de prachtige resultaten in 2016!


