
Maak van
 jouw gemeente 

een betere plek



2 En jij kunt ook helpen!

De Verenigde Naties  
zijn een groep van 193 landen die allemaal samenwerken.

De leiders van die landen zijn bijeengekomen en 
hebben een groot plan gemaakt om de wereld te 
verbeteren. Dit plan heet de “Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. In dit boekje 
laten we je zien hoe jij in je eigen 
stad of dorp kan meehelpen bij 
dit grote plan!

In welvaart leven

In vrede leven Samenwerken

  3

GoalsLaten we eerst eens beter kijken naar 
het plan: het heeft 17 doelen. Die 
doelen helpen ons begrijpen hoe we de 
wereld kunnen verbeteren, om te 
beginnen met jouw eigen stad of dorp. 
Waar gaan die doelen over?

De planeet redden

Mensen redden
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Voeding
Respect

Gelijkwaardigheid
Opleiding

 54

Wat kun je  in jouw stad of dorp  doen om mensen te helpen 
en vreedzaam te leven?

Als je speelgoed hebt dat je niet meer gebruikt, kun je uitzoeken hoe je dat 
kunt weggeven aan kinderen die geen speelgoed hebben.

Als je ziet dat er gepest wordt op je school of in je stad, kun je daarover 
praten met een volwassene die je vertrouwt.

Schrijf  hieronder je eigen ideeën op!

In vrede leven:
Iedereen  verdient het ergens te 
wonen waar vrede is en goede 
wetten bestaan, met mensen die 
ons beschermen. We moeten 
ophouden met geweld en andere 
mensen pijn doen

Mensen redden:
Elk gezin moet genoeg geld hebben om goed te kunnen leven

Iedereen moet genoeg te eten hebben
Iedereen moet veilig, gelukkig en gezond zijn
Iedereen moet goed onderwijs krijgen en leren respect te 
hebben voor elkaar en voor de wereld om hen heen
Iedereen moet jongens en meisjes eerlijk behandelen en hun 
gelijke kansen geven

en dden re
tekent  mens

Wat be  
 en in vrede  leven?
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 en in vrede  leven? 



Je kunt ervoor zorgen dat afval altijd in een afvalbak gaat en niet op straat, in het 
bos of de zee terechtkomt.

Je kunt je ouders vragen alleen te kopen bij bedrijven die geven om onze planeet.

 76

De planeet redden:
Iedereen moet schoon water hebben 
om te drinken en zich te wassen en 
zeep om bacteriën te bestrijden 
Iedereen moet verstandig omgaan met 
geld en goederen
Iedereen moet zich ervan bewust zijn
dat we de planeet moeten redden

 

Iedereen moet het leven in het 
water beschermen en daarvoor 
zorgen
Iedereen moet het leven op het land 
beschermen en daarvoor zorgen

eigenlijk:
 betekent dat 

Wat dden?
n re

de pla eet Wat kun je  in jouw stad of dorp  doen om de planeet te helpen?

Schrijf  hieronder je eigen ideeën op!
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Hoe kun je de welvaart  in jouw stad of dorp vergroten? 

Je kunt de burgemeester vragen te zorgen voor genoeg speelplekken die veilig 
bereikbaar zijn.
Je kunt ongelijkheid bestrijden en ervoor zorgen dat je mensen niet 
slecht behandelt omdat ze anders of arm zijn 

 98

In welvaart leven:In welvaart leven:
IedereenIedereen  moetmoet  toegangtoegang  hebbenhebben  tottot  schoneschone  energieenergie
IedereenIedereen  moetmoet  eeneen  veilige,veilige,  goedegoede  werkplekwerkplek  hebbenhebben  enen  inin  staatstaat  zijnzijn  geldgeld  tte e 
verdienenverdienen  enen  succesvolsuccesvol  tete  zijnzijn
IedereenIedereen  moetmoet  beschikkenbeschikken  overover  eeneen  baan,baan,  goederengoederen  enen  technologietechnologie  diedie  onsons  levenleven  
enen  dede  plekplek  waarwaar  wijwij  wonenwonen  beterbeter  makenmaken
IedereenIedereen  moetmoet  gelijkegelijke  kansenkansen  krijgenkrijgen  enen  zichzich  gewaardeerdgewaardeerd  enen  gerespecteerdgerespecteerd  
voelen,voelen,  ookook  alal  zijnzijn  wewe  allemaalallemaal  andersanders
IedereenIedereen  moetmoet  prettigprettig  kunnenkunnen  levenleven  inin  eeneen  schone,schone,
veiligeveilige  en goeden goed  georganiseerdegeorganiseerde  stadstad  ofof  dorp.dorp.

WWeellvvaaaarrtt
aaaarrddiigg  eenn  ggeelluukkkkiigg

eekkeenntt  ddaatt  iieeddeerreeeenn  eeeenn  vvoollwwbbeett ..lleevveenn  kkaann  lleeiiddeenn

Schrijf  hieronder je eigen ideeën op!
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In welvaart leven:
Iedereen moet toegang hebben tot schone energie
Iedereen moet een veilige, goede werkplek hebben en in staat zijn geld te 
verdienen en succesvol te zijn
Iedereen moet beschikken over een baan, goederen en technologie die ons leven 
en de plek waar wij wonen beter maken
Iedereen moet gelijke kansen krijgen en zich gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen, ook al zijn we allemaal anders
Iedereen moet prettig kunnen leven in een schone,
veilige en goed georganiseerde stad of dorp.

Welvaart
betekent dat iedereen een volwaardig en gelukkig

leven kan leiden.

Schrijf  hieronder je eigen ideeën op!
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KIES 
Welk doel vind jij 
interessant? Wat 
gebeurt er op de 
plek waar jij 
woont?

ONDERZOEK
Verzamel informatie op
het internet. Vraag je 
juf of meester, familie 
en volwassenen die je 

vertrouwt 

 
BEGRIJP 
Bespreek wat je hebt gevon-
den met je vrienden. Zou dit 
een probleem kunnen zijn in 
jouw leven, voor mensen in 
andere landen? Wat moet er 

 veranderen? 

WEES CREATIEF 
Als jij de burgemeester 
was, wat zou je dan doen? 
Laat jouw ideeën zien. 
Gebruik tekst, kunst, foto's 
of maak een video! 

Als je je na het horen over de problemen in de wereld zorgen 
maakt, kun je daarover altijd praten met je juf of meester of 
een volwassene die je vertrouwt. En probeer vooral te 
bedenken wat jij kunt doen om de wereld beter te maken!

Nu kun jij iets  gaan doen  om de doelen te helpen bereiken
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Bedenk dat het onmogelijk is om al deze doelen alleen te 
bereiken. Daarom is er een speciaal doel met de naam...

….Partnerschappen !

 Samenwerken met anderen is heel belangrijk om de doelen te kunnen bereiken

Je kunt alles wat je hebt gevonden delen met jouw gemeente. 
Vraag je juf of meester of een volwassene die je vertrouwt om hulp om de boodschap 
over te brengen aan de gemeente.

Vo
or

:
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Het Congres wil vooral de kinderen uit de adviesgroep bedanken, 
de deskundigen Michelle Templeton en Stina Heikkilä en 

de kinderen en lokale overheden die het boekje hebben uitgetest. 
Ook dank aan het Directoraat-generaal Democratie voor zijn bijdrage.

Alle verzoeken betreffende de reproductie of vertalingen van (delen van) dit 
document moeten worden gestuurd aan het Directoraat Communicatie 

((F-67075 Strasbourg Cedex (Frankrijk) of publishing@coe.int). 

Alle overige correspondentie met betrekking tot deze publicatie moet worden 
gericht aan het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van 

Europa: congress.adm@coe.int.

Documents and Publications Production Department (SPDP), Raad van Europa 

Lay-out: www.insecable.com, Strasbourg. 

Illustraties: Simon Liberman.
© Raad van Europa, 

April 2020 
Gedrukt bij de Raad van Europa.

De Raad van Europa is de grootste mensenrechten-
organisatie van ons werelddeel. Hij bestaat uit 46 lidstaten, 
waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. Het 
Congres van Lokale en Regionale Overheden is een 
instelling van de Raad van Europa die verantwoordelijk is 
voor het versterken van plaatselijke en regionale 
democratie in de 46 lidstaten. Het Congres bestaat uit 
twee kamers – de Kamer van Lokale Overheden en de 
Kamer van Regionale Overheden – en drie commissies. 
Hierin zitten in totaal 612 gekozen afgevaardigden die 
meer dan 130.000 lokale en regionale overheden 
vertegenwoordigen.

www.coe.int/congress
congress.current-affairs@coe.int

Nu is het tijd  om je ideeën te delen!

Zoek uit hoe de burgemeester van jouw stad of dorp heet en hoe andere volwassenen die 
zich bezighouden met deze problemen heten

Nodig ze uit om naar je school of club te komen

Vertel hun hoe jij erover denkt in een brief, e-mail of tijdens een persoonlijke ontmoeting 

Vraag hun jou te vertellen wat ze met jouw ideeën gaan doen!”
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Deze kindvriendelijke versie van de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs) is gemaakt 
door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, in samenwerking met kinderen. Dit 
boekje is bedoeld om kinderen van 6 tot 11 jaar te betrekken bij de concepten en problemen in verband met de SDG's 
in hun woonplaats en het is niet bedoeld als een exacte weergave van de SDG's.


