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Hoe schrijf ik een brief?
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1. Bespreking van de strip

Oefening 1: Denk eens na over de verschillende personages. Wat is er met hen gebeurd? En hoe voelden zij zich tijdens
het verhaal?

Boris de schildpad

Hij voelde zich

Nick de olifant

Hij voelde zich

Erica de vlinder

Zij voelde zich

Han de zwaan

Zij voelde zich
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2. Mensenrechten in het algemeen

Wat zijn mensenrechten?
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Een recht is iets dat jou toelaat om iets wel
of
niet te doen. Mensenrechten zijn
rechten die gebaseerd zijn op respect voor
de mens. Het recht op vrije meningsuiting
bijvoorbeeld geeft Voor wie zijn
mensenrechten?
Mensenrechten zijn bedoeld voor iedereen,
ongeacht je kleur, geslacht, taal, religie, …
Helaas is de realiteit anders.
jou het recht om je mening te geven.

Wauw, eigenlijk mag ik
best wel veel!

Waarom zijn er mensenrechten?
Er zijn heel veel mensen op de wereld (meer dan 7
miljard!). Soms kunnen mensen het goed met
elkaar vinden, maar dat is helaas niet altijd zo.
Iedereen wilt altijd het beste voor zichzelf en voor
mensen die dicht bij hen staan, maar soms gaat dat
ten koste van andere mensen.
Hoe zijn deze mensenrechten ontstaan?
In 1948 (dit is 67 jaar geleden) zijn er een aantal
mannen en vrouwen uit
de
hele
wereld samengekomen en
hebben
zij
een
lijst opgesteld van
verschillende mensenrechten. Deze lijst
noemden ze “de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens”.

Oefening 2: verbind de juiste situatie met het juiste mensenrecht

6

Vrijheid van meningsuiting

Ze hebben mijn kleurtjes
afgepakt…

Verbod van foltering

Recht op onderwijs
SCHOOL

Het kan mij
niet schelen
wat de reden
is. Kom maar
gewoon mee
naar de
gevangenis.

Recht op goede omstandigheden in gevangenissen

Mening

Recht op een eerlijk proces

Mensenrechten en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een lange lijst van 30 artikelen en werd opgesteld na
de tweede wereldoorlog in 1948 (Dit is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden!). Verschillende landen kwamen
samen en beslisten dat deze mensenrechten nodig waren om veilig te kunnen leven. Maar mensenrechten zijn
meer dan de lijst zelf! Na 1948 zijn er nog heel wat verdragen opgesteld in verband met mensenrechten. Iedereen
heeft dus rechten die altijd en overal gelden. Jij dus ook! (Vraag aan je juf of meester hulp als je niet alle
woorden begrijpt!)
Artikel 1
Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde
manier worden behandeld.

Je mag niemand martelen.
Artikel 6
Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen.

Artikel 2
Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud,
man of vrouw bent, welke huidskleur je hebt, welke
godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

Artikel 7
De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen
moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld
worden.

Artikel 3
Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.
Artikel 4
Slavernij is verboden.

Artikel 8
Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je
vindt dat je volgens de wetten van je land niet goed wordt
behandeld.

Artikel 5

Artikel 9
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Niemand heeft het recht je zonder goede reden gevangen te
zetten of het land uit te sturen.

Artikel 21
Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je
land.

Artikel 10
Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar
gebeuren. De mensen die je berechten, mogen zich niet
door anderen laten beïnvloeden.

Artikel 22
Je hebt het recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf
te ontwikkelen.

Artikel 11
Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is; je
hebt het recht je te verdedigen tegen
beschuldigingen.

Artikel 23
Je hebt het recht op werk in het beroep dat je zelf kiest.
Je hebt ook recht op een rechtvaardig loon voor je werk.
Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel
betaald worden.

Artikel 12
Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand
je lastig valt, je brieven opent of kwaad van je spreekt.

Artikel 24
Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie.

Artikel 13
Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen
land en in het buitenland.

Artikel 25
Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen
dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en een dak boven je
hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg
en bijstand.

Artikel 14
Als je slachtoffer wordt van
mensenrechtenschendingen, heb je het recht om
naar een ander land te gaan en dat land te vragen
om jou te beschermen.
Artikel 15
Je hebt het recht een eigen nationaliteit te hebben.

Artikel 26
Je hebt het recht op onderwijs dat gericht is op de volle
ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid.
Artikel 28
De overheid moet ervoor zorgen dat er een "orde" is die al
deze rechten beschermt.

Artikel 16
Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten.

Artikel 27
Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en
wetenschappen voortbrengen.

Artikel 17
Je hebt het recht op eigendom en niemand mag je
bezittingen zonder goede redenen afnemen.

Artikel 29
Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen,
zodat ook hun mensenrechten kunnen worden
beschermd.
De wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze
mensenrechten.

Artikel 18
Je hebt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst.
Artikel 19
Je hebt het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

Artikel 30
Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen
om de rechten te vernietigen die in deze Verklaring
staan.

Artikel 20
Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt.

Oefening 3: In de strip stonden niet alle rechten vernoemd. Welke rechten uit de Universele Verklaring vind jij
nog heel belangrijk en waarom? Als je wil, kan je hieronder een tekening erover maken!
Andere rechten die ik belangrijk vind zijn:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

Waarom bubbels?
Dankzij de ietwat onhandige Nick de Olifant ontsnappen Boris de schildpad en de andere diertjes uit de
gevangenis door middel van luchtbellen. In die luchtbel voelen ze zich veilig. Jij hebt ook zo’n luchtbel, een
plaats waar niemand anders binnen kan behalve jijzelf. Het is eigenlijk een soort van “personal space” of een
persoonlijke ruimte. Jij kan jouw eigen persoonlijke ruimte beschermen, maar ook die van anderen!
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Hetbubbeldiagram

Mensen die ik niet ken

Mijn familie en
vrienden

Ik

We kunnen onze persoonlijke omgeving voorstellen aan de hand van verschillende bubbels. Jij staat hierin centraal. Jouw
familie en vrienden kunnen we in een grotere bubbel plaatsen rond die van jou. De mensen in de verste bubbel zijn mensen
die je niet kent en waarschijnlijk nooit zal kennen. Iedereen is even belangrijk. Enkel als je zelf rechten hebt kan je
opkomen voor die van anderen!

Oefening 4: Voor al deze mensen kan jij iets doen om hun mensenrechten te beschermen. Bijvoorbeeld: voor
mezelf kan ik gezond eten zodat ik mij goed voel en ik mijn recht op een gezond lichaam volledig kan
uitoefenen. Of: ik kan een brief schrijven naar minister om de rechten van anderen te beschermen.
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Ik (Teken hier jezelf)

Mijn familie en vrienden

Mensen die ik niet ken

Voor mezelf kan ik

Voor mijn familie en vrienden kan ik

Voor mensen die ik niet ken kan ik

?
Oefening 5: Knip deze vragen uit en geef aan ieder klasgenootje één reepje. Als er te weinig reepjes zijn dan
kan je gezellig bij elkaar gaan zitten. Ga daarna met je klas in een kring zitten. De persoon die de bellenblazer
vast heeft mag spreken, de anderen moeten luisteren. Vergeet zeker op het einde geen bellen te blazen!
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Wat vind jij onrechtvaardig? Hoe voel je je hierbij?

Kan je denken aan een onrechtvaardige situatie die je hebt meegemaakt? Wat dacht je toen?

Zijn er ook problemen met mensenrechten in België? Kan je een voorbeeld bedenken? Wat zou er beter kunnen?

Zijn alle mensenrechten even belangrijk, denk je? Waarom wel/niet?

Hoe zou jouw leven er anders uitzien als er geen mensenrechten bestonden?

Kijk je soms naar het nieuws? Hoor je daar soms dingen die je onrechtvaardig vindt? Zo ja, wat?

Wanneer heb je de laatste keer iemand geholpen? Wat heb je toen gedaan?

Stel je voor dat de overheid de vrijheid van meningsuiting zou afschaffen. Wat zou er dan kunnen gebeuren, denk je?

Waarom is het belangrijk dat mensen die in de gevangenis zitten in goede omstandigheden kunnen leven?

Als jij nog een extra mensenrecht zou kunnen toevoegen, wat zou het dan zijn?

Denk je dat de wereld ooit helemaal rechtvaardig zal zijn? Waarom wel/niet?

Denk je dat onrecht stilaan aan het verdwijnen is of denk je dat het steeds slechter gaat? Waarom?

Mag een mensenrecht soms geschonden worden?

Je zal zelf al gemerkt hebben dat het
gemakkelijker is
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om iemand te helpen uit je omgeving dan iemand
waarvan je nog nooit hebt gehoord. Maar dat is niet
erg! Er werken een aantal heel slimme mensen voor
Amnesty International die wereldwijd onderzoek
doen naar mensen die in een moeilijke situatie zitten.

Wauw! Wat een moeilijk woord:
niet-gouvernementele organisatie
.
Dat ga ik zeker onthouden!

Wat is Amnesty International?
Amnesty
International
is
een
nietgouvernementele organisatie. Dit wil zeggen dat
Amnesty geen organisatie is van de overheid van
een land, maar dat er enkel neutrale mensen
werken die het beste willen voor iedereen.

Wat doet Amnesty International?
Amnesty zoekt eerst mensen op die in een
moeilijke situatie zitten en vertelt hun verhaal
aan de hele wereld, zoals bijvoorbeeld nu ook
aan jou. Daarna is het tijd voor actie! De meeste
acties gebeuren met brieven. Amnesty moedigt
dan mensen zoals jij aan om een brief
te schrijven naar het hoofd van een land
(bijvoorbeeld

Wat kan je nog allemaal doen?
Je kan bijvoorbeeld een kaartje, brief of tekening
sturen naar de persoon in de moeilijke situatie.
Dit noemen we solidariteitskaartjes. Hij of zij zal
ongetwijfeld héél blij zijn met een leuk kaartje.
Zo weet hij of zij dat er iemand aan hen denkt en
dat ze niet alleen zijn om hun probleem op te
lossen. Jij vindt het toch ook leuk om een kaartje
te krijgen van iemand?

de koning of de president). Voor sommige acties
worden er honderdduizenden brieven tegelijk
verstuurd. Dit massa-effect zorgt ervoor dat de
leider(s)
van een land beseft dat er heel veel mensen in de
wereld zijn die een oplossing willen voor het
probleem.

Vergeet natuurlijk niet dat je iets kan doen voor
mensen die dicht bij je staan. Zie je op school of
thuis soms onrecht gebeuren? Twijfel dan niet
om dit aan iemand te vertellen, zoals bijvoorbeeld
je ouders of je juf of meester.

Hoe schrijf je een brief?
Op de volgende pagina vind je een korte
handleiding over hoe je een brief moet schrijven.
Een brief schrijven is immers niet altijd even
gemakkelijk. Daarom stelt Amnesty vaak een
aantal voorbeeldbrieven op die je

Aan de slag!
Samen met je juf of meester zal je op het einde
van de les een brief schrijven. Maar wil je graag
meer doen? Ga dan zeker een kijkje nemen op de
website van Amnesty: daar vind je vast en zeker
nog wat meer informatie!

dan gewoon kan overschrijven.

Website: www.aivl.be/schrijfzevrijdag
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Actie voeren werkt!
Ondertussen zitten we al aan de 25ste editie van de Schrijf-ze-VRIJdag! Op die 25 jaar zijn er heel wat veranderingen
geboekt. Hier
volgen enkele voorbeelden.
Censuur ishet weglaten van
belanrgijkeinformatie en ik vind
dat tr
en ik vindNick echt kei leuk.

Een Chinese journalist
In 2013 werd er met de Schrijf-ze-VRIJdag actie
gevoerd tegen internetcensuur in China en Iran. Shi
Tao, een Chinese journalist, had een artikel
geschreven op het internet, maar de Chinese overheid
vond dat dit niet kon.
Nadat er wereldwijd veel actie was gevoerd werd
hij na acht jaar gevangenschap vrijgelaten. Shi Tao
schreef toen het volgende: "De steun en
aanmoediging van over de hele wereld hebben mijn
moeder en mij door deze moeilijke en
eenzame tijd gesleept. Ik ontving jullie brieven en
kaarten, maar heb ze niet allemaal gelezen. Ik ga ze
nu één voor één lezen. Dank jullie allemaal."

Oh joepie!

Laat er geen twijfel over bestaan: Jullie brieven, e-mails
en creatieve acties werken! Ze hebben
onrecht ongedaan gemaakt en brachten
positieve verandering teweeg in het leven van Shi
Tao.

Je hebt meer macht dan je dacht!

Meisjes en vrouwen in Zuid-Afrika
In 2014 werd er actie gevoerd tegen de
slechte medische verzorging voor meisjes en
vrouwen in Zuid-Afrika. Ze konden er maar
één keer per week naar de kliniek. Dit kan
zeer gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen.
Vorig jaar heeft de Zuid-Afrikaanse regering
laten weten dat ze besloten hebben om het
ziekenhuis 7 dagen op 7 te openen. Sindsdien
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kunnen vrouwen elke dag medische verzorging
krijgen.
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Actie: hoe schrijf ik een brief?

Tip:hier vul je het aders in van de persoon
naar wie je schrijft. Je moet dit niet naar het
kantoor van Amnesty sturen!

Naam en voornaam
straat + huisnummer
Stad
Land

Hier schrijf je de naam aan wie de brief gericht is,
bijvoorbeeld: Dear mister president X,

Hier schrijf je de datum.

In de eerste paragraaf beschrijf je het probleem. Je beantwoordt eigenlijk de vraag: “Waarom schrijf
ik deze brief?”

In de tweede paragraaf vertel je wat je wil dat er gebeurt. Wat moet er veranderen en hoe?

Je eindigt je brief met een vriendelijke afsluiter. Bijvoorbeeld: “Kind regards”. Wees immers altijd
beleefd. Je vindt het zelf toch ook leuk als andere mensen lief zijn tegen jou?

Onder de afsluiter schrijf je je voornaam en je naam.
Hier zet je je handtekening.
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Actie: hoe maak ik een solidariteitskaartje?

Een solidariteitskaartje schrijven is eigenlijk heel gemakkelijk!

Stap 1: Schrijf een mooie boodschap aan de persoon voor wie je schrijft. Meestal schrijven we dit in het Engels,
omdat de meeste mensen wel een woordje Engels verstaan. Je kan bijvoorbeeld schrijven: “You are not alone!
I’m thinking of you and I’m sending you my best wishes.” (vertaling: Jij bent niet alleen! Ik denk aan jou en
stuur je mijn beste wensen). Of: “We are thinking of you!”(We denken aan jou.). Op de website vind je vaak
voorbeelden van boodschappen die je er op kan zetten in de taal van de persoon. Vergeet zeker niet jouw naam
er onder te zetten!
Stap 2: Zoek het adres op van de persoon. Misschien kunnen je ouders of je leerkracht daarbij helpen!
Stap 3: Maak een mooie tekening op de achterkant van het kaartje.
Stap 4: Stuur het kaartje op per post. Vergeet zeker de postzegel niet!
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Wat kan ik nog doen?

Naast de briefschrijfacties en het inhoudelijke aspect kunnen de leerlingen natuurlijk ook heel creatief aan de
slag gaan. We krijgen vaak toffe reacties van (ex-)leerlingen die verhalen vertellen over creatieve initiatieven
rond de Schrijf-zeVRIJdag. Deze blijven duidelijk beter in jullie geheugen plakken!
De voorbije jaren hebben we ongelofelijk veel voorbeelden gekregen van toffe activiteiten. Je kon het zo gek
niet bedenken. Van het maken van eigen affiches tot toneelvoorstellingen, van tentoonstellingen tot het uitgeven
van krantjes. Hele middag-happenings worden georganiseerd! Laat de creativiteit de vrije loop. Zo kan elke
leerkracht voor haar/zijn specifiek terrein een item of een competentie naar boven laten borrelen bij de leerlingen.
Een leerkracht lichamelijke opvoeding organiseert een briefestafette, snit & naad gaan voor het maken van Tshirts en showen die op de happening, houtbewerking maakt een reuzenkaars, de leerkracht plastische opvoeding
laat tekeningen of spandoeken maken om de happening in te kleden, een muziekquiz kan ook niet ontbreken,
enz. Een toffe happening waar elke klas kan aan deelnemen!

Bedenk je eigen actie!
Ben je creatief? Wil je graag iets doen samen met je klas of school? Bedenk dan hier wat voor actie je zelf kan doen!

Zet je school in de kijker
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In de schoolkrant!
Zijn jullie van plan om met heel de school mee te doen aan deze editie van de Schrijf-zeVRIJdag? Kondig dit
dan zeker aan in jullie schoolkrant of nieuwsbrief. Zo weten niet alleen alle leerlingen ervan, maar worden ook
de ouders op de hoogte gebracht! Wie weet willen ze ook wel hun steentje bijdragen? Een tof verslag van de
Schrijf-ze-VRIJdag kan dan, samen met wat leuke foto’s, in de volgende schoolkrant verschijnen. Als het kan,
zouden wij ook graag een exemplaar ontvangen.

Op de website!
Heeft jullie school een eigen website? Kondig ook daar de Schrijf-ze-VRIJdag aan. Ook hier kan de planning
bekend gemaakt worden en leuke foto’s geplaatst worden. Zo breng je heel wat bezoekers op de hoogte van dit
leuke evenement en maak je extra reclame voor jullie activiteiten! Op onze website kan je bovendien een banner
en het logo van Amnesty downloaden. Ideaal materiaal om de Schrijf-ze-VRIJdag mee aan te kondigen op jullie
website!

Op de Amnesty International website!
Hebben jullie een fantastische actie georganiseerd? Zijn daar onvergetelijke beelden van? Deel ze dan vooral
met ons! Op onze Schrijf-ze-VRIJdag pagina zetten we maar wat graag foto’s van jullie activiteiten. Tof
beeldmateriaal mag je dus altijd doorsturen naar Amnesty International.

In de lokale pers!
Plannen jullie een leuke actie voor de Schrijf-ze-VRIJdag? Die mag dan zeker en vast niet onopgemerkt voorbij
gaan! Nationaal wordt er al heel wat aandacht besteed aan deze Schrijf-ze-VRIJdag maar dat mag zeker ook
gebeuren op het lokale niveau! Trek daarom jullie stoute schoenen aan en probeer de lokale krant, televisiezender
en/of radio warm te maken om aandacht te besteden aan jullie activiteit!

Hoe schrijf ik een persbericht?

Stap 1: verzin een leuke titel
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Bijvoorbeeld: “Zeepbelfestival: vrijheid voor de diertjes van het Land van Onrecht”

Stap 2: schrijf wat je allemaal gaat doen met je klas/school of wat je al gedaan hebt. Zorg dat dit niet te lang is, maximum
1 bladzijde.

Bijvoorbeeld:
Wat? “Zeepbelfestival: vrijheid voor de diertjes van het Land van Onrecht”
Waar? Speelplaats van het schooltje de Zonnestraal, Zomergem.
Wanneer? Vrijdag xx oktober (12u – 13u)
Beste meneer/mevrouw,
Op vrijdag xx oktober organiseren we een zeepbelfestival op de speelplaats. We zullen heel veel brieven sturen naar Han
de Zwaan, de koningin van het Land van Onrecht. In dat land zitten vele diertjes onterecht in de gevangenis. Het is daar
niet enkel donker en gruwelijk, maar de diertjes worden er bovendien vaak mishandeld. De diertjes zijn bang dat ze nooit
meer een leven buiten de gevangenis zouden kunnen leiden. Daar willen wij, de leerlingen van het schooltje de
Zonnestraal, verandering in brengen.
In onze brieven zullen we aan Han de Zwaan vragen om de diertjes vrij te laten. Wie een brief geschreven heeft, zal daarna
een grote zeepbel blazen om steun te betuigen aan Nick de Roze Olifant. Hij blies per ongeluk een reusachtige bel waardoor
een aantal diertjes uit de gevangenis konden ontsnappen.
Wij zijn leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar. 80 kinderen zullen deelnemen aan het zeepbelfestival. Je kan Tom,
de organisator van het zeepfestival, steeds bereiken op het GSM nummer 0499/99.99.99.
Vriendelijke groeten,
De leerlingen van het schooltje de Zonnestraal.

Stap 3: Plak er leuke foto’s bij van de voorbereidingen of van de actie die je al hebt gedaan.

Stap 4: Vergeet zeker de contactgegevens van je juf of meester er niet bij te vermelden. Liefst ook een gsm nummer, zodat
journalisten ook kunnen bellen als ze extra informatie nodig hebben.

Het Schrijf-ze-VRIJlied

Refrein (1x):
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Mijn stem
En jouw
stem is ons
recht Tegen
onrecht
Tegen
onrecht
Iedereen naar school
Iedereen z’n bord vol
Geen pijn en geen verdriet
Zing ons vredeslied
Mijn stem
En jouw
stem is ons
recht Tegen
onrecht
Tegen onrecht

Strofe 1:
Doe mee aan een actie
En zorg voor veel reactie
Help iemand in nood
Wees z’n bondgenoot
Want…

Refrein (1x)
Strofe 2:
Een stem heet een solo
Samen zingen wij in een harmonie
Dat is ons recht
Samen zijn we sterk
Want…

Refrein (2x)

Je kan het Schrijf-ze-VRIJlied beluisteren op www.aivl.be/schrijf-ze-vrijdag-filmpjes of op de dvd van Schrijf-ze-VRIJdag
2015 ‘Mensenrechten? Onze rechten!”.
© Zvjezdana Susljic (piano) en Ilse Vaerendonck (zang)
Geef Boris een kleurtje. Vergeet zeker niet de kadertjes in te vullen met dingen die jij belangrijk vindt.
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