
 
 

 
PERSBERICHT 

KidsRights maakt finalisten Internationale Kindervredesprijs 2016 bekend 

 Divina Maloum uit Kameroen (12 jaar, thema: vrede) 

 Kehkashan Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten (16 jaar, thema: milieu) 

 Muzoon Almellehan uit Syrië (18 jaar, thema: kindvluchtelingen) 

Amsterdam, New York, 17 november 2016 – Internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights heeft 

vandaag, aan de vooravond van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, de drie finalisten van 

de Internationale Kindervredesprijs 2016 bekendgemaakt. Het Expert Comité heeft Divina uit Kameroen 

(12 jaar), Kehkashan uit de Verenigde Arabische Emiraten (16 jaar) en Muzoon uit Syrië (18 jaar) 

geselecteerd uit een recordaantal van 120 internationale inzendingen. Alle drie hebben zij de rechten en 

positie van kinderen op unieke en tastbare wijze verbeterd, aldus het Comité. Ieder jaar verwerft de 

jonge winnaar een internationaal podium dat hem in staat stelt zijn boodschap met honderden miljoenen 

mensen wereldwijd te delen. De Kindervredesprijs wordt traditiegetrouw uitgereikt door een Nobel 

Vredeslaureaat. Dit jaar overhandigt Nobel Vredesprijswinnaar 2006 Muhammad Yunus de prijs op 2 

december in de Haagse Ridderzaal, in aanwezigheid van de wereldpers en vele prominente gasten. 

Internationale lof 
Nobel Vredeslaureaat Yunus zei vandaag dat hij veel waardering heeft voor het feit dat deze kinderen al 

van jongs af aan strijd leveren voor een rechtvaardigere wereld: “Ik feliciteer de drie finalisten van de 

Internationale Kindervredesprijs 2016 en dank hen voor hun waardevolle bijdrage aan kinderrechten en 

vrede. Onze wereld heeft jonge pioniers als Divina, Kehkashan en Muzoon hard nodig. Zij tonen de kracht 

en veerkracht van de jongste generatie. Volwassenen hebben niet altijd alle antwoorden. Wij zouden meer 

moeten luisteren naar de mening van kinderen. Zij kunnen de wereld veranderen.” 

Ook KidsRights-oprichter Marc Dullaert sprak vandaag zijn trots uit over de drie finalisten: “De drie 

Kindervredesprijs-finalisten geven ons hoop op een betere wereld. Een nieuwe generatie die opstaat tegen 

klimaatverandering, radicalisering en opkomt voor kindvluchtelingen. Door hun moedige daden zijn deze 

kinderen de verandering zelf.” 

De finalisten 
Divina Maloum (12 jaar, Kameroen, thema: vrede) startte in Kameroen de 

vredesbeweging I am standing up for peace toen zij de impact zag van extremistisch 

geweld in haar regio. Divina vertelt leeftijdsgenoten over de gevaren van geweld en 

radicalisering en roept hen op zich in te zetten voor vrede. Hoewel haar programma 

inmiddels al 5.000 kinderen in eigen land heeft bereikt, blijft Divina bijzonder ambitieus. 

Zij wil haar nominatie gebruiken om het werk buiten de eigen landsgrenzen voort te zetten. Divina wordt 

daarin gesteund door de organisatie die haar voordroeg voor de Kindervredesprijs: Réseau des Jeunes 

Leaders des Nations Unies.  



 
 

 
Kehkashan Basu (16 jaar, Verenigde Arabische Emiraten, thema: milieu) zette zich al op 

jonge leeftijd in voor milieubescherming. Op haar achtste organiseerde zij een 

bewustwordingsactie voor de recycling van afval in haar woonwijk in Dubai. In 2012 

stichtte zij haar eigen organisatie, Green Hope, die onder andere afvalinzamelingsacties, 

schoonmaakacties op stranden en bewustwordingscampagnes organiseert. Via 

campagnes en lezingen heeft zij al duizenden scholieren en studenten laten zien hoe belangrijk het is om 

goed voor het milieu te zorgen. Kehkashan heeft op diverse internationale conferenties gesproken en Green 

Hope werkt inmiddels in tien landen met meer dan 1.000 jonge vrijwilligers. Kehkashan is voorgedragen 

door haar vader. 

Muzoon Almellehan (18 jaar, Syrië, thema: kindvluchtelingen) werd voorgedragen door 

Kindervredesprijswinnares Malala Yousafzai en The Malala Fund. Muzoon komt uit Syrië, 

maar moest haar thuisland door de voortdurende oorlog drie jaar geleden samen met 

haar familie ontvluchten. In een vluchtelingenkamp in Jordanië zette zij al snel een 

campagne op om meisjes in het kamp betere toegang tot goed onderwijs te bieden. Zo 

kwam zij in actie tegen de uithuwelijking van meisjes op zeer jonge leeftijd. In het vluchtelingenkamp ging 

Muzoon van tent naar tent om hierover met kinderen en ouders te praten. Zij wist veel ouders ervan te 

overtuigen hun dochters naar school te sturen. Zij kreeg internationale media-aandacht voor haar dappere 

werk en sprak al met menig wereldleider over de problemen in vluchtelingenkampen. Muzoon en haar 

familie wonen sinds de zomer van 2016 in het Verenigd Koninkrijk. 

Einde persbericht 

Over de Internationale Kindervredesprijs 
De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet 

voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan 

miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is. Dit jaar wordt de Internationale 

Kindervredesprijs voor de twaalfde keer uitgereikt. Elf dappere en inspirerende kinderen ontvingen de prijs 

al voor hun inzet voor het bevorderen van kinderrechten, waaronder ook Nkosi Johnson, die opkwam voor 

de rechten van kinderen met hiv/aids en Malala Yousafzai, die de Kindervredesprijs in 2013 won. Vorig jaar 

won de Liberiaanse Abraham M. Keita. Door de prijs te winnen heeft hij een internationaal podium 

gekregen. Zijn belangrijke oproep voor rechtvaardigheid voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld is zo 

door honderden miljoenen mensen wereldwijd gehoord. 

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van 

KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder 

voorzitterschap van Mikhail Gorbachev. Het Expert Comité ontvangt ieder jaar nominaties uit landen van 

over de hele wereld. Zeer bijzondere, maar vaak nog onbekende dappere kinderen kregen een podium 

dankzij het jaarlijkse nominatieproces.  

Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt door een Nobelvredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’ 

beeldje, dat een kind afbeeldt die de wereld in beweging brengt. Daarnaast krijgt de winnaar een 

studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of haar idealen en doelen op het gebied van kinderrechten 

te bevorderen. Tenslotte investeert KidsRights ieder jaar een projectfonds van €100.000 in het 

kinderrechtenthema en land van de winnaar.  



 
 

 
Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Kindervredesprijs: www.kindervredesprijs.nl.  

Over het nominatieproces 
KidsRights ontving dit voorjaar een recordaantal inzendingen van 120 uit 49 landen. Iedereen mag een kind 

voordragen. India (10), Pakistan (9), Colombia (7), Afghanistan (6), Nigeria (6) en Palestina (5) droegen de 

meeste kandidaten voor. Ook oud-winnaars Chaeli Mycroft en Malala Yousafzai stelden kandidaten voor. 

In 2016 waren opmerkelijk veel inzendingen verbonden met de rechten van kinderen in 

vluchtelingenkampen en de rechten van meisjes. Andere veel voorkomende thema’s waren, technologie, 

kinderhandel, armoede, honger, kinderen met een handicap en het milieu. De selectiecriteria leest u hier. 

De inspirerende verhalen van de genomineerden leest u hier: www.kidsrights.nl/nominees.  

Over Stichting KidsRights 
KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de positie van zeer 

kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een wereld waarin 

rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

KidsRights helpt kinderen om voor hun mening op te komen en actie te ondernemen om zelf veranderingen 

teweeg te brengen. KidsRights heeft daarbij speciaal aandacht voor de rol van kinderen als changemakers 

die de wereld in beweging kunnen brengen. 

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe inzichten te 

krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Daarnaast financiert de 

stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten en het stimuleren van 

kindparticipatie. 

Over ABN AMRO 
ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Haar Foundation richt zich op talent 

onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, ontwikkelen en bekronen. De 

bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen bereiken. Soms door een financiële 

bijdrage, vaak door inzet van kennis en het netwerk van de bank. ABN AMRO is sinds 2006 partner van 

KidsRights en hoofdsponsor van de Internationale Kindervredesprijs. Kinderen brengen de wereld in 

beweging en de Internationale Kindervredesprijs biedt hen een platform om bij te dragen aan een betere 

wereld. Meer informatie: www.abnamro.com/partnervandetoekomst. 

 

Extra informatie voor de pers (niet voor publicatie) 
Gelieve vragen of interviewverzoeken te richten tot het perscontact van KidsRights:  

Susanne Peters 

E: susanne@issuemakers.nl  

T: +31 (0) 20 7150663 

M: +31 (0)6 47572101 

In onze online newsroom vindt u het persbericht en aanvullende content en informatie: kidsrights.pr.co. 
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