INTERNATIONALE KINDERRECHTENORGANISATIE KIDSRIGHTS
LANCEERT UNIEK PLATFORM VOOR JONGE CHANGEMAKERS
Amsterdam, 3 June 2018 - Internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights heeft
zaterdag 2 juni officieel het Global Changemaking Platform gelanceerd tijdens Hét Rotterdam
Gala. De winnaars van de Internationale Kindervredesprijs laten met hun changemaking
activiteiten al jaren de enorme impact zien die kinderen kunnen hebben in hun strijd om
kinderrechten te verbeteren. Door deze en andere changemaking activiteiten vanaf nu op dit
unieke platform te delen én te ondersteunen, inspireren en mobiliseren zij anderen en wordt er
een sneeuwbaleffect gecreëerd. Dit effect wordt verder versterkt door de samenwerking met
Nickelodeon, waarmee kinderen in meer dan 170 landen bereikt worden en met het platform in
aanraking komen.
Inspirerende changemakers

KidsRights gelooft erin dat álle kinderen die een verschil willen maken, erkend en ondersteund
moeten worden in hun ongelooflijke inzet om kinderrechten te verbeteren. Hoe klein deze
initiatieven ook mogen lijken, met de juiste steun en mogelijkheden kan de impact grenzeloos
zijn. Op het platform is bijvoorbeeld het verhaal van de Nederlandse Gabriel te volgen, die op
jonge leeftijd noodgedwongen in een weeshuis terechtkwam en zo met diverse hulpinstanties te
maken kreeg. Deze ervaringen neemt hij mee in het werk dat hij doet om het lot van
leeftijdsgenoten te verbeteren. Gabriel zet zich nu in om jongeren bijles te geven in
achterstandswijken in Rotterdam. Hij is de eerste Nederlandse changemaker die met zijn
project op het platform de impact van zijn project kan vergroten. Of het verhaal Chaeli, de
Kindervredesprijswinnaar van 2012. Ondanks haar handicap is zij een ability activist. Ze kijkt
naar wat ze wel kan en draagt dit uit naar andere kinderen en jongeren met een handicap door
rolstoeldanslessen te geven. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om alles uit zichzelf te
halen en bouwen zij zelfvertrouwen op.
Afrojack geeft startsein Global Changemaking Platform
Met een druk op de ‘rode knop’ lanceerde wereldberoemde DJ Afrojack het platform. “Ik ben
trots dat ik de lancering van dit global changemaking platform heb mogen doen. KidsRights
inspireert kinderen wereldwijd om mooie projecten te starten,” aldus Afrojack. “Ik ben erbij
betrokken omdat ik het belangrijk vind dat kinderen hun dromen najagen. Dat heb ik vroeger
ook gedaan en ik wil graag een voorbeeld voor ze zijn.”
Wereldwijde community van Changemakers
Op het Global Changemaking Platform kunnen kinderen hun project onder de aandacht
brengen, anderen inspireren en ondersteuning aanvragen. Op deze manier kan iedereen met
één druk op de knop deze kinderen volgen en steunen. Maar het platform draait niet alleen om
steun, het is ook een omgeving waar kinderen geïnspireerd worden de volgende changemaker
te worden. KidsRights-oprichter Marc Dullaert benadrukt dat het platform is opgericht voor alle
kinderen wereldwijd die zich willen inzetten voor kinderrechten. “Het winnen van de
Internationale Kindervredesprijs heeft deze changemakers een platform gegeven om hun stem
te laten horen en de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot inspiratiebron voor kinderen. De
lancering van het platform is de start van een wereldwijde community van changemakers.”
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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.
Meer informatie: www.kidsrights.org.
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 veertiende keer uitgereikt. Dertien
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 Mohamad
al Jounde uit Syrië. Door de prijs te winnen heeft hij een internationaal podium gekregen. Zijn
belangrijke oproep voor bescherming van en onderwijs voor kindvluchtelingen is zo door
honderden miljoenen mensen wereldwijd gehoord. Meer informatie:
http://www.childrenspeaceprize.org.
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