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¡Hola!

Mijn naam is Lenín. Ik woon in Nicaragua. Kijk maar even op de 

wereldkaart. Je vindt mijn land net tussen Noord-Amerika en  

Zuid-Amerika. Gevonden?

Ons land is echt supermooi. We hebben “volcanes” die lava spuwen, 

mooie “playas” waar je kan surfen, we houden van stoeten en 

fanfares en zijn dol op baseball. 

Toch is ons land geen “paraíso”. Heel wat kinderen slapen op straat. De meeste mensen in ons land 

zijn echt arm. Ook bij ons thuis gebeurt het soms dat mijn mama niet genoeg eten heeft voor ons. 

Ze moet immers helemaal alleen voor ons zorgen. Papa woont niet meer bij ons. Hij was echt niet 

lief voor haar, hij sloeg mijn mama soms.

Gelukkig mag ik na school naar het Casa Jesús Amigo. 

Daar zijn heel toffe mensen die me helpen om m’n 

huiswerk te maken. Ik krijg er ook een goede 

maaltijd en als ik ziek ben, kan 

ik daar naar de dokter. Is mijn 

huiswerk klaar, dan mag ik er 

spelen: voetbal, hoelahoepen, 

dansen, ... Dit is veel leuker dan 

op straat te moeten rondhangen! 

In het Casa Jesús Amigo vertelden ze mij over de kinderrechten. 

Heb jij daar al eens over gehoord? Dit zijn rechten die ieder kind 

heeft, of je nu in Nicaragua woont of ergens anders op de wereld. 

Zowel jij als ik hebben bijvoorbeeld het recht om naar school 

te gaan. Maar in Nicaragua blijven heel veel kinderen weg 

van school, omdat ze moeten werken. Of omdat hun ouders 

geen geld hebben voor het uniform of de schoolboeken. Maar 

dankzij Casa Jesús Amigo kan ik toch naar school, gelukkig!

Leuk dat je de volgende dagen mij en mijn land wat beter 

zal leren kennen in jouw klas. Bedankt dat je meedoet 

met de Zuidactie op jouw school. Zo help je ons Casa 

Jesús Amigo! 

 
O ja, voor ik het vergeet... Jullie wonen toch in Belgica, niet? Doen jullie dan de groeten 

aan Eden Hazard, want ik ben een grote fan van hem!

Saludos, 

Een actieve vulkaan

huiswerk maken in casa 
Jesús Amigo...

armoede in Nicaragua...

kinderen aan het werk
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Of je nu in België woont of in Nicaragua, ieder kind heeft 
rechten. Verbind jij de juiste kinderrechten met wat Casa Jesús 
Amigo voor mij doet?

Maar Wat weet jij eigenlijk 
over straatkinderen?

w
aar

niet w
aar

Alle straatkinderen zijn wees: hun vader en 
moeder zijn gestorven.  

Straatkinderen vind je in alle werelddelen.  

Alle straatkinderen zijn dakloos.  

De politie neemt het altijd op voor de 
straatkinderen.  

Heel wat straatkinderen snuiven schoenlijm 
om hun zorgen even te vergeten.  

Straatkinderen hoeven niet naar school, want 
op straat leren ze alles wat ze nodig hebben 
om te overleven.

 

Ik krijg een 
school-
uniform 

en school-
boeken, zodat 

ik toch naar 
school kan.

Als ik mijn 
huiswerk 
klaar heb, 
kan ik hier 
voetballen, 
baseballen, 
dansen, ...

Twee maal 
per week 
komt er 

een dokter 
langs in het 

centrum.

De opvoeders 
leren mij 
om voor 

mezelf op te 
komen en mij 
weerbaar te 

maken.

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

Jij en ik hebben rechten!

Straatkinderen
Over heel de wereld leven zo’n 100 miljoen kinderen op straat. Da’s bijna 9 maal de bevolking van ons land! 
In Nicaragua werken en leven ongeveer 1 op 10 kinderen op straat. Daar krijgen ze te maken met geweld, 
drugs, misbruik, uitbuiting en vooral extreme armoede. Voor deze kinderen is het een dagelijkse strijd om 
iets eetbaars te vinden en te overleven. Daarom doet het Casa Jesús Amigo er alles aan om kinderen zoals 
Lenín van straat te houden. Want kinderen horen thuis, niet op straat, ... toch? 

P. 3



HORIZONTAAL
2.  Een man die zich stoer gedraagt.
3.  Het Spaanse woord voor 

middagpauze.
4.  Een populaire dans uit Cuba. Het is 

Spaans voor “saus”.
7.  De nationale sport van  

Nicaragua.
9.  De stad waar Lenín woont.
10. Welke oceaan steek je over als je 

van België naar Nicaragua vaart?
12. De hoofdstad van Nicaragua.
14. Een Nicaraguaans houten 

slagwerkinstrument dat op de 
xylofoon lijkt.

15. Berg waar lava uit komt.
17. Een in Nicaragua populaire sterke 

drank, gemaakt van rietsuiker.
18. De munteenheid van Nicaragua.

VERTICAAL
1. Een buurland van Nicaragua.
2. Iemand die half blank, half indiaan 

is.
4. De nationale taal van Nicaragua.
5. Een wijk waar mensen in 

zelfgemaakte huisje wonen.
6. Een spel met een touw en twee 

ballen.
8. Het armste land in Midden-

Amerika.
11. Samengerolde tabaksbladeren 

die je kunt roken, gemaakt in 
Nicaragua.

13. Het continent waartoe Nicaragua 
behoort.

16. Een drug in een fles dat door 
straatkinderen wordt gesnoven.
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Los jij dit “crucigrama” op?

kruiswoordraadsel:
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Kinderarbeid
Bij ons in Nicaragua is er voor elke vijf kinderen, 
minstens één jongen of meisje dat werkt. Deze 
kinderen gaan vaak niet naar school en moeten soms 
gevaarlijk of ongezond werk doen. Bijvoorbeeld 
suikerriet oogsten met vlijmscherpe kapmessen of 
blikjes zoeken tussen de giftige dampen van een 
vuilnisbelt...
Is dit in jullie land ook zo? En hoe was het vroeger 
bij jullie? 

Hoe ziet jouw badkamer eruit, en die van mij?
Teken ze hieronder.

Bekijk de reportage “Kind zonder Morgen” over 
kinderarbeid in Nicaragua, op VRT NU.

mi baño TIP: bekijk eerst 
de campagnefilm

“mi baño” “mijn badkamer” JIJ

TIP: 

Wat zijn de grote verschillen tussen onze 
badkamers? 

Zou je met mij willen ruilen? 
Waarom wel/niet?
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Geloven in je eigen kracht is superbelangrijk. 
Dat leren we ook in Casa Jesús Amigo. 

Misschien ben jij ook wel sterker dan je zelf 
zou denken?  Teken hier jezelf met forse 
spierballen. Fuerza!

OOK LEUK: Teken grote spierballen op de 
speelplaatsmuur, ga ervoor staan en shoot!

Weet je wat wij in Nicaragua supercool vinden? Spelen 
met onze tracatraca. Dit zijn twee eenvoudige balletjes 
die aan elkaar verbonden zijn met een touwtje. Als je de 
ballen steeds sneller tegen elkaar laat kaatsen, zullen ze 
zowel boven als onder je hand elkaar raken en krijg je het 
typische tracatraca-geluid. 

Bij ons vind je op iedere hoek van de straat wel een 
jongen of meisje in de weer met een tracatraca. Je kan je 
tracatraca zelf maken, of er eentje kopen in de winkel. 

Fuerza!

Tracatraca!

Benieuwd naar mijn 
tracatraca kunsten? 
Bekijk mijn filmpje: 
www.zuidactie2020.org/lenin

Het zou cool zijn mochten jij en 
alle kinderen van jouw school 
op ...............................  samen op de 

speelplaats gedurende 1 minuut jullie 
tracatraca laten horen!

 Dan weten we dat jullie aan 
ons denken, ook al wonen 

jullie aan de andere kant 
van de oceaan... 

Dit 
ben ik!

tracatraca!P. 6



Jouw school is een school van de 
Broeders van Liefde. De Broeders 
van Liefde hebben niet alleen 
scholen en projecten in België, 
maar ook in heel wat andere landen 
in de wereld. 

In Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika 
zijn heel wat 
mensen straatarm. 

De Broeders van Liefde hebben 
daarom een organisatie opgericht 
in België die scholen en projecten 
in deze werelddelen steunt. Deze 
organisatie heet Fracarita Belgium. 
Want ook kinderen in het Zuiden 
verdienen dezelfde kansen als jullie! 

Tijdens de Zuidactie zamelen 
jullie op school geld in. Met dit 

geld zal Fracarita Belgium het 
project steunen waar Lenín wordt 
geholpen. Zo voorkomen we dat 
kinderen als Lenin moeten werken 
of bedelen op straat. Want elk kind 
heeft rechten, ook in een straatarm 
land als Nicaragua!

mi familia
Hieronder kom je te weten hoe mijn 
gezin eruit ziet en hoe ik erover denk. 

Vul je dit ook in voor jouw gezin en 
geef je er wat uitleg over in jouw klas? 
Je zal merken dat ieder gezin anders is!
 

Fracari...watte ?!

“mi familia” “mijn gezin” JIJ

ouder(s): ⃝ ⁞ ⃝+ ⃝ ⁞ ⃝+ ⃝ ⃝+ ⃝
m = mama 

M

Wie helpt mee in het huishouden?
        niets                                 heel veel 

• mama
• Lenín
• Steven:
• Rachel:

Wie helpt mee in het huishouden?
        niets                                   heel veel 

• ik
• .............
• .............
• .............
• .............

ouder(s): ⃝ ⁞ ⃝+ ⃝ ⁞ ⃝+ ⃝ ⃝+ ⃝
m = mama; p = papa; .......=..................; .......=..................

Rust bij 
mij thuis?

gezellig bij 
mij thuis?

Rust bij 
mij thuis?

gezellig bij 
mij thuis?

Meer info: 
www.fracarita-belgium.org
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Beste ouder(s),
De volgende weken zal ................................... tijdens de Zuidactiecampagne kennis 
maken met Lenín. Lenín woont in Nicaragua, het armste land van Midden-Amerika. 
De 9-jarige woont in een buurt vol armoede, drugs en geweld. Leníns moeder 
doet er alles aan om haar kinderen op het rechte pad te houden. Ze wil niet dat 
haar kinderen op straat terecht komen, zoals de vele duizenden straatkinderen in 
Nicaragua. 

Een project van de Broeders van Liefde in Nicaragua helpt haar bij die moeilijke 
opdracht. Lenín kan dankzij het project naar school, krijgt huiswerkbegeleiding, 
één warme maaltijd per dag en medische zorgen. Zo belandt hij later niet in een 
straatbende, maar kan hij aan zijn toekomst bouwen.

Onze school behoort tot de Groep Broeders van Liefde. Daarom willen we één keer per jaar solidair zijn 
met de projecten van de Broeders van Liefde in het  Zuiden.

 Want elk kind heeft basisrechten, zowel op onze school als op andere plaatsen in de wereld!

..................................................... zal met de klas de volgende activiteiten DOEN i.v.m. de Zuidactie:

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Bekijk de
campagnefilm!

Wil u dit project in Nicaragua zelf steunen? 
Doe een bijdrage via Fracarita Belgium op BE51 4459 6281 2162 
met mededeling  +++039/2020/01039+++. Fiscaal attest voor 
giften vanaf 40 euro. Meer info: www.zuidactie2020.org of 
bij de lokale promotor op school: ............................................

Lenín
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