
Word ook bijzonder giftgever
van UNICEF.

UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen 
respecteert en naleeft. Wij vinden dit de mooiste opdracht die je kunt krijgen.

UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, 

ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar 

school. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen

en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de

aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar 

een noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct ter 

plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen 

die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld,

misbruik en uitbuiting.

Dat kunnen we niet zonder u!
Uw gift maakt grote impact op het leven van kinderen. Als bijzonder giftgever 

kunt u zelf bepalen waar uw donatie aan wordt besteed. Neem contact op en 

ontdek wat uw gift betekent voor kinderen overal ter wereld.

Voor meer informatie kunt u bellen met de Relatiemanager Bijzondere

Giftgevers, Leila Ira (06-28 56 93 02) of mail naar lira@unicef.nl. Omdat elk kind, 
kind moet kunnen zijn.

Word bijzonder giftgever van UNICEF. UNICEF Nederland

Postbus 67
2270 AB Voorburg

Zij zijn bijzonder giftgever
van UNICEF.

Ondernemer Jacques de Lange doneerde 

een substantieel bedrag waardoor 

honderden kinderen in Burkina Faso 

gevaccineerd kunnen worden. ‘’Ik word er 

niet gelukkig van om spullen te kopen. Ik 

heb altijd een motivatie gehad om iets 

voor anderen te doen. Met onze gift 

kunnen we een belangrijk verschil maken 

voor kinderen. Ik zou anderen willen 

motiveren om ook te doneren. Zo

verdelen we een beetje wat de wereld 

nodig heeft.’’ 

Chris Zweers werft met serviceclub 

Kiwanis fondsen voor UNICEF. ‘’In vijf jaar 

tijd willen we in Nederland een miljoen 

euro bij elkaar brengen om tetanus bij 

moeders en baby’s de wereld uit te

helpen. Met fondsenwervende evenemen-

ten zamelen we vele levensreddende

vaccins bij elkaar. UNICEF kan zo voor 

lange tijd op onze steun rekenen.’’

Consultatiebureauassistente Jolanda de 

Lange: ‘’In Nederland vaccineer ik

dagelijks kinderen. Zij worden niet ziek, 

maar kinderen in Burkina Faso vaak wel. 

Ik heb daar gezien hoe hard de hulp nodig 

is. UNICEF zet het systeem op en zorgt 

ervoor dat alle middelen zoals koelkasten 

en naalden aanwezig zijn. Maar de 

overheid en de lokale bevolking doen het 

werk. Ik geloof in deze aanpak en draag er 

graag aan bij.’’

Leila Ira is Relatiemanager Bijzondere 

Giftgevers bij UNICEF. ‘’Ik heb grote 

bewondering voor mensen die hun 

vermogen inzetten om minder bedeelde 

kinderen te helpen. Ik hecht veel waarde 

aan een plezierige samenwerking waarbij 

we zo veel mogelijk de win-win opzoeken. 

Samen kunnen we zorgen voor een 

betere toekomst voor kinderen.’’ 



UNICEF is de grootste verspreider van vaccinaties: we bereiken 

ruim 50 % van alle kinderen. Tijdens landelijke vaccinatie- 

campagnes zorgen we dat kinderen alle benodigde vaccinaties 

krijgen waardoor we kindersterfte helpen terugdringen. 

In meer dan 90 landen zorgen we voor betere voorzieningen 

voor schoon drinkwater en hygiëne. Een cruciale ontwikkeling 

die nodig is om kindersterfte als gevolg van ziektes door vuil 

water (cholera, malaria en diarree) drastisch terug te dringen.

Met simpele maatregelen is ondervoeding te verhelpen en te 

voorkomen. Samen met overheden en lokale organisaties zorgt 

UNICEF al in meer dan 40 landen dat de groei en ontwikkeling 

van kinderen vanaf de baarmoeder in de gaten wordt gehouden.

Voor 1.000 euro kan UNICEF

1408 kinderen in Nepal

vaccineren tegen mazelen.

Voor 22.000 euro kan UNICEF 

twee scholen in Tanzania voorzien 

van een watersysteem.

Voor 100.000 euro kan UNICEF 

2265 acuut ondervoede kinderen 

in Guatemala behandelen.

Voor 73.000 euro kan UNICEF

vier klaslokalen bouwen en meubileren

in Guinee-Bissau.

Onderwijs
Met scholing doorbreken we de armoedespiraal. Daarom is 

onderwijs een van onze speerpunten. Inmiddels heeft UNICEF

in bijna 100 landen gezorgd dat  het onderwijs is verbeterd,

waardoor meer kinderen betere en langere scholing krijgen.

VoedingWaterVaccinatie




