
WAT HEB JE NODIG OM OP TE GROEIEN…

Als je denkt dat er iets niet goed gaat met jou of met je vriendje of vriendinnetje, 
of bij een klasgenoot of iemand uit je buurt, dan is er voor jou de KINDERHULPCODE 

Heel veel mensen kunnen 
luisteren en helpen!
Je moeder, je vader, de juf, de meester, 
familie, buren, vrienden, de dokter, 
ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ͕�ĚĞ�ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ŽĨ͙�
je weet vast nog wel iemand 
die je kunt vertrouwen.

Je kunt ook DE KINDERTELEFOON 
bellen: 0800 0432

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! 
AAN DE SLAG!

Is jouw omgeving Kinderrechtenproof 
of moet er iets verbeterd worden?

© SƟĐhƟŶŐ�<ŝŶĚĞƌrĞĐhten en Menselijke Ontwikkeling - www.kinderrĞĐhten.nu

Zoek een volwassene die je vertrouwt, 
die naar je luistert en die je helpt. Zoek 
net zo lang tot je iemand gevonden hebt.

/ŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŬƵŶ�ũĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ͗�
www.kinderrechtenproof.nl
Of vraag advies aan je burgemeester
burgemeester@........................nl

• Ouders of verzorgers � liefde � en zorg � 

• Een opvoeding met normen en waarden � 
en het goede voorbeeld krijgen � 

• Ontwikkeling verantwoordelijkheidsgevoel � 
leren voor jezelf te zorgen � en voor 
anderen � en leren met geld om te gaan � 

ͻ��ůŬĞ�ƐĐŚŽŽůĚĂŐ�ŶĂĂƌ�ƐĐŚŽŽů�ŐĂĂŶ��
• Goed onderwijs krijgen ��ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�
ǁŽƌĚĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ƚĞ�ŚŽŐĞ�ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ�� 
leren omgaan met (gezonde) stress  � 

ͻ�'ĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ�� niet bang zijn � 

ͻ�ZƵŝŵƚĞ�ĞŶ�ƟũĚ�ǀŽŽƌ�ũĞǌĞůĨ�� om te spelen �
ͻ�ZƵŝŵƚĞ�ĞŶ�ƟũĚ�Žŵ�ƚĞ�ƐƉĞůĞŶ�� 

• Gezond eten � genoeg beweging � 
genoeg slaap ��ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞ�ǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐ���

• Hulp bij het bereiken (of behouden) van 
ĞĞŶ�ŐĞǌŽŶĚ�ŐĞǁŝĐŚƚ�� en gezond gebit � 

• Een gezonde omgeving � een rookvrije 
omgeving � een veilige omgeving �

ͻ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�ŐĞŚŽŽƌďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ�� 

• Toegang tot internet �
ͻ��ĞƉĞƌŬƚĞ�ƟũĚ�ĂĐŚƚĞƌ�ďĞĞůĚƐĐŚĞƌŵĞŶ��
ͻ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�ƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�� 

met name op internet � en tv � 

ͻ�sŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ŽǀĞƌ�ƐĞŬƐƵĂůŝƚĞŝƚ�� 

ͻ�sŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ŽǀĞƌ�ĂůĐŽŚŽů�ĞŶ�ĚƌƵŐƐ�� 
gokken ��ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�� 
verslaving �

• Extra hulp krijgen als je het nodig vindt � 

ͻ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�� en hulp krijgen bij 
ongezonde stress of nare gebeurtenissen �

ͻ�,Ğƚ�ǀĞƌƐĐŚŝů�ůĞƌĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ŐƌĂƉƉĞŶ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�
pesten � en niet steeds gepest worden � 

• Niet geslagen worden ��ŶŝĞƚ�ƵŝƚŐĞƐĐŚŽůĚĞŶ�
worden � niet vernederd worden �

ͻ�EŝĞƚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ǀĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�� 

• Niet mishandeld worden � niet verwaarloosd 
worden � niet uitgebuit worden � 
ŐĞĞŶ�ŽŶŐĞǁĞŶƐƚ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ�� 

• Mee kunnen doen �  meepraten  �  en mee-
beslissen � thuis ��ŽƉ�ƐĐŚŽŽů�� in de buurt � 

• Mensen die naar jouw mening vragen � 
en luisteren � 

• Ouders of verzorgers � liefde � en zorg � 

• Een opvoeding met normen en waarden � 
en het goede voorbeeld krijgen � 

• Ontwikkeling verantwoordelijkheidsgevoel � 
leren voor jezelf te zorgen � en voor 
anderen � en leren met geld om te gaan � 

ͻ��ůŬĞ�ƐĐŚŽŽůĚĂŐ�ŶĂĂƌ�ƐĐŚŽŽů�ŐĂĂŶ��
• Goed onderwijs krijgen ��ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�
ǁŽƌĚĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ƚĞ�ŚŽŐĞ�ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ�� 
leren omgaan met (gezonde) stress  � 

ͻ�'ĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ�� niet bang zijn � 

ͻ�ZƵŝŵƚĞ�ĞŶ�ƟũĚ�ǀŽŽƌ�ũĞǌĞůĨ�� om te spelen �
ͻ�ZƵŝŵƚĞ�ĞŶ�ƟũĚ�Žŵ�ƚĞ�ƐƉĞůĞŶ�� 

• Gezond eten � genoeg beweging � 
genoeg slaap ��ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞ�ǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐ���

• Hulp bij het bereiken (of behouden) van 
ĞĞŶ�ŐĞǌŽŶĚ�ŐĞǁŝĐŚƚ�� en gezond gebit � 

• Een gezonde omgeving � een rookvrije 
omgeving � een veilige omgeving �

ͻ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�ŐĞŚŽŽƌďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ�� 

• Toegang tot internet �
ͻ��ĞƉĞƌŬƚĞ�ƟũĚ�ĂĐŚƚĞƌ�ďĞĞůĚƐĐŚĞƌŵĞŶ��
ͻ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�ƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�� 

met name op internet � en tv � 

ͻ�sŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ŽǀĞƌ�ƐĞŬƐƵĂůŝƚĞŝƚ�� 

ͻ�sŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ�ŽǀĞƌ�ĂůĐŽŚŽů�ĞŶ�ĚƌƵŐƐ�� 
gokken ��ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�� 
verslaving �

• Extra hulp krijgen als je het nodig vindt � 

ͻ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�� en hulp krijgen bij 
ongezonde stress of nare gebeurtenissen �

ͻ�,Ğƚ�ǀĞƌƐĐŚŝů�ůĞƌĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ŐƌĂƉƉĞŶ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�
pesten � en niet steeds gepest worden � 

• Niet geslagen worden ��ŶŝĞƚ�ƵŝƚŐĞƐĐŚŽůĚĞŶ�
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ͻ�EŝĞƚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ǀĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�� 

• Niet mishandeld worden � niet verwaarloosd 
worden � niet uitgebuit worden � 
ŐĞĞŶ�ŽŶŐĞǁĞŶƐƚ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ�� 

• Mee kunnen doen �  meepraten  �  en mee-
beslissen � thuis ��ŽƉ�ƐĐŚŽŽů�� in de buurt � 

• Mensen die naar jouw mening vragen � 
en luisteren � 

Vink aan:


