
‘KINDEREN DIE DE WERELD VERBETEREN’
Het is indrukwekkend om te zien hoe vele jongeren zich inzetten om de situatie van leeftijdgenoten te verbete-
ren of maatschappelijke omstandigheden. Anderzijds is het van belang dat er meer aandacht is voor de
‘Rechten van Kinderen’. Dit bracht Marc Dullaert (van 2011 – 2016 kinderombudsman) er in 2003 toe om,
samen met zijn vrouw Ingrid Ikink, de Stichting ‘KidsRights’  op te richten. 
Dit is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer kwetsbare
kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt.  Ze helpt jongeren om voor hun mening op te komen en actie
te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen. Ook wordt er  onderzoek gedaan naar de status van
kinderrechten. Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten
en het stimuleren van kindparticipatie. 

Jaarlijkse Kindervredesprijs
Een van de eerste initiatieven was het instellen van een ‘Internationale Kindervredesprijs’ die elk jaar (net als
de ‘Nobelprijs voor de Vrede’) uitgereikt zou worden. Marc Dullaert zocht contact met Mikhail Gorbachev
(toen voorzitter van het Comité van VredesNobelprijswinnaars) om dit met hem te bespreken. Besloten werd
dat de Stichting ‘KidsRights’ deze activiteit jaarlijks zou organiseren, terwijl een VredesNobelprijswinnaar de
Kindervredesprijs zou uitreiken. De verbondenheid werd versterkt via Aartsbisschop Desmond Tutu die de
‘beschermheer van KidsRights en de Internationale Kindervredesprijs’ werd. Via de nominaties uit landen van
over heel de wereld worden zo honderden initiatieven van jongeren bekend. Zeer bijzondere, maar vaak nog
onbekende dappere kinderen kregen een podium dankzij het jaarlijkse nominatieproces. Een van hen verte-

genwoordigt hen dat jaar en ontvangt het ‘Nkosi’-
beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in bewe-
ging brengt. (Zie de foto.)

Nkosi Johnson (1989 – 2001)
Het beeldje, dat elk jaar aan de nieuwe winnaar wordt
overgedragen, kreeg de naam Nkosi. Deze Zuid-
Afrikaanse jongen overleed op 12-jarige leeftijd aan
aids. Hij werd hiv-positief geboren. Tijdens zijn leven
vocht hij voor de rechten van kinderen met hiv/aids.
Zo spoorde hij onder meer de Zuid-Afrikaanse rege-
ring aan zwangere vrouwen anti-hiv-medicijnen te
geven om de levens van duizenden Zuid-Afrikaanse
kinderen te redden.
Samen met zijn pleegmoeder opende hij een
opvanghuis voor moeders en kinderen met aids.
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Malala Yousafzai (Pakistan) overhandigde in 2017 aan
Mohammed Al Jounde (Syrië) het Nkosi-beeldje. 

(Foto: KidsRights.)                     

Verdere activiteiten
Behalve het ‘Nkosi’-beeldje, dat een kind afbeeldt
dat de wereld in beweging brengt, ontvangt de win-
naar ook een studiebeurs en een wereldwijd plat-
form om haar of zijn idealen en doelen op het
gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte
investeert KidsRights ieder jaar €100.000 in een
projectfonds gerelateerd aan het kinderrechtenthe-
ma van de winnaar. 
[De Foundation ‘Partner van de Toekomst’ van
ABN AMRO is sinds 2006 partner van KidsRights
en hoofdsponsor van de Internationale Kinder-vre-
desprijs.]
Om de bewustmaking te bevorderen biedt

KidsRights aan scholen een gratis  ‘Kinder-
rechtenpakket’ aan, inclusief een Handleiding
voor docenten.
In samenwerking met de Erasmus Universiteit
Rotterdam wordt jaarlijks een Kids-RightsIndex
uitgebracht die aangeeft hoe 182 landen (die het
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind hebben
ondertekend)  zich houden aan, en zijn toegerust
om, de rechten van kinderen te verbeteren.  Dit met
betrekking tot: Leven, Gezondheid, Onderwijs,
Bescherming, Omgeving en Milieu betrekken bij
kinderrechten.
Via de website www.kidsrights.org is veel informa-
tie en materiaal te vinden.

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom

Kort inspirerend overzicht uitreiking ‘Internationale Kindervredesprijs 2005 – 2016’:
Highlights of the International Children's Peace Prize ... – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=F7S6yuITaMk
Enkele zoekwoorden:    

• kidsrights
• internationale kindervredesprijs (zie ook de ‘afbeeldingen’)
• youtube: Peter Jennings Nkosi Johnson Speech (5 min.)

• march for our lives wint internationale kindervredesprijs 2018

Stichting KidsRights, Noorderakerweg 90, 1069 LW Amsterdam
info@kidsrights.org     www.kidsrights.org

Marc Dullaert (1963) nam in 2003 het initiatief tot KidsRights en de Kindervredesprijs.



Hij zette zich er voor in om te zor-
gen dat kinderen met hiv/aids
dezelfde kansen zouden krijgen
als niet-zieke kinderen, zoals het
recht om naar school te gaan.
“Zorg voor ons en accepteer ons –
ook wij zijn mensen,” zei hij in
juli 2000 in een zelfgeschreven
toespraak tijdens de 13e Interna-
tionale Aidsconferentie in Durban
(Zuid-Afrika), die wereldwijd op
televisie werd uitgezonden. 
(Zie A.B.C.-News youtube: Peter

Jennings Nkosi Johnson Speech.)

In 2005 was Nkosi de eerste aan
wie de ‘Kindervredesprijs’ toege-
kend werd, waarbij Gorbachev  tij-
dens de jaarlijkse bijeenkomst van
Nobel Vredesprijswinnaars te
Rome het ‘Nkosi-beeldje’ aan diens
pleegmoeder, Gail Johnson, over-
handigde. Ook ontving zij 100.000
dollar voor het  Nkosi’s Haven –
project, dat haar pleegzoon tijdens
zijn korte leven had opgezet.
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DOELSTELLING
De Stichting voor Actieve Geweld -
 loosheid stelt zich ten doel:
het geweldloos bevorderen van een
rechtvaardige samenleving waarin
mensen op een geweldloze wijze met
elkaar en met het milieu omgaan.

BESTUUR / MEDEWERKERS
Hans Feddema, Benno Houweling,
Nina Koevoets, Irene Peters, 
Wim Robben, Henk bij de Weg.

BLADEN
“Geweldloze Kracht”, gratis voor- en
najaarsbulletin. (*) “Samen voor
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Zie ook: www.aktieagenda.nl

samen met meer dan 20 andere Amerikaanse scho-
lieren, de ‘March For Our Lives-beweging’ begon-
nen, nadat er op hun school in Florida in februari
2018 een grote schietpartij met 17 dodelijke
slachtoffers plaatsvond. 

Speciale aandachtspunten
Aan de volgende zeven punten wordt speciaal
aandacht besteed.

Kinderarbeid 
Kinderslavernij en uitbuiting zijn een dage-
lijkse realiteit voor miljoenen kinderen over
de hele wereld. KidsRights werkt samen met
lokale partners in India om deze schending
van het recht van het kind te stoppen. 

Duurzaamheid van het milieu
Klimaatverandering heeft een wereldwijde
impact. De schade aan het milieu treft kinde-
ren in het bijzonder, ze zijn kwetsbaarder voor
de gevolgen. Dat is de reden waarom Kids-
Rights investeert in een aantal projecten we-
reldwijd die bijdragen aan de bescherming
van het milieu.

Onderwijs voor meisjes
Onderwijs krijgen is een van de kinderrechten,
zowel voor jongens als voor meisjes. In te veel
landen krijgen meisjes slechts een gedeelte van
hun opleiding en sommige gaan zelfs nooit naar
school.

Geweld tegen kinderen
Samen met vier lokale partners in Liberia
werkt KidsRights aan bewustwording met 
betrekking tot geweld tegen kinderen, aan het
voorkomen van seksueel geweld en aan het
verbeteren van de toegang tot rechtshulp voor
kinderen.

HIV / AIDS
Meer dan 2 miljoen kinderen jonger dan 14 jaar
leven met hiv en elk jaar worden ongeveer
160.000 kinderen opnieuw besmet met hiv.

Straatkinderen
Op straat is het gevaarlijk; er is weinig hygiëne,
geweld, misbruik en vaak hebben de kinderen
geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. 
Wereldwijd zijn er nog steeds miljoenen kinderen
die gedwongen worden om op straat te leven.

Kind-vluchtelingen
Voor veel mensen is het niet langer veilig om in
hun eigen land te wonen vanwege het voortduren-
de gevaar dat oorlog met zich meebrengt. Dit
dwingt hen om naar een ander land te vluchten,
wat niet alleen gevolgen voor volwassenen heeft,
maar ook voor veel kinderen.Fiscaal nr.:

RSIN
004627386

Nominatie-criteria:
• De genomineerde moet een jongen of meisje
van ouder dan 12 en jonger dan 18 jaar zijn.

• Wereldwijd mogen kinderen genomineerd wor-
den.

• Het kind moet aantoonbaar zijn opgekomen of
hebben gestreden voor haar/zijn eigen rechten
en/of de rechten van andere kinderen. Het is
belangrijk dat het kind dit doel op actieve wijze
benadert en een zo concreet mogelijk resultaat
heeft behaald.

• Het kind stemt ermee in om te worden genomi-
neerd voor de Internationale Kindervredes-
prijs.

Het nominatie-fomulier en de volledige lijst met
criteria zijn te vinden op de website van de
Internationale Kindervredesprijs: www.childrens-
peaceprize.org. 
[Vanaf begin januari kunnen nieuwe nominaties
ingestuurd worden, tot 1 maart. In september wor-
den de genomineerden gepresenteerd en in novem-
ber vindt de uitreiking van de prijs plaats.]

Reeds 15 jaar
Zoals hiervoor te lezen was, werd de eerste
KinderVredesprijs in Rome uitgereikt. De uitrei-
king in de 12 volgende jaren vond plaats in de

Ridderzaal (Den Haag). In 2018 bestond
‘KidsRight’ 15 jaar en werd besloten de uitreiking
plaats te laten vinden in de City Hall van Kaapstad
(Z.Afrika). In 2019 zal de prijs voor de 15e keer
uitgereikt worden.
Behalve aan de ‘uiteindelijke winnaar’ wordt er
ook veel aandacht geschonken aan degenen die
voor nominatie in aanmerking komen. In 2018
waren dat 121 jongeren. Aan  hun inzet en projec-
ten  werd via KidsRights veel bekendheid gegeven.
De ceremonie van de uitreiking wordt jaarlijks uit-

gezonden door de internationale media en bereikt
wereldwijd meer dan 150 miljoen mensen.
Dit jaar (2018) ging de prijs naar David Hogg,
Emma González, Jaclyn Corin en Matt Deitsch die,

de Internationale KinderVredesprijs
werd uitgereikt aan:

2005 Nkosi Johnson (12) (Zuid-Afrika)
Zelf met aids besmet kwam hij op
voor een menswaardige behandeling
van alle kinderen die er aan leden.

2006 Om Prakash Gurjar (14) (India)
Strijdt voor ophefffing kinderarbeid.

2007 Thandiwe Chama (17) (Zambia)
Recht op onderwijs voor alle kinderen.

2008 Mayra Avellar Neves (17) (Brazilië)
Verzet zich tegen het geweld in de
sloppenwijken.

2009 Baruani Ndume (16)  (Congo / Tanzania)
Zet zich in voor kind-vluchtelingen.

2010 Francia Simon (16)  (Dominic.Rep.)
Bepleit het recht op een naam en een
nationaliteit voor iedereen.

2011 Chaeli Mycroft (17) (Zuid-Afrika)
Zelf gehandicapt zet ze zich in voor de
rechten van kinderen met een handicap.

2012 Kesz Váldez (13) (Filipijnen)
Zet zich in voor straatkinderen.

2013 Malala Yousafzai (16) (Pakistan)
Toegang tot onderwijs voor meisjes.

2014 Neha Gupta (17)  (India / VS)
Sreeft naar Rechten voor weeskinderen. 

2015 Abraham M. Keita (17) (Liberia)
Wil gerechtigheid voor alle kinderen en
berechting van daders seksueel geweld.

2016 Kehkashan Basu (16)(Ver.Arab.Emiraten)
Milieu-activiste die het initiatief nam tot
‘Green Hope’-acties.

2017 Mohamad Al Jounde (16) (Syrië)
Recht op onderwijs voor kinderen in
vluchtelingenkampen in Libanon.

2018 March for our Lives (VS): 4 scholieren
Veilige scholen en samenleving door het
stoppen van vuurwapengeweld. 
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Marc Dullaert (1963) nam in 2003 het initiatief tot KidsRights en de Kindervredesprijs.
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