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Wat is 11-11-11? 

11.11.11 is een  organisatie die niet aan noodhulp doet , zoals Artsen zonder Grenzen of het Rode Kruis.  

11.11.11 wil aan de oorzaken van onrecht en armoede werken, door bewustmaking van onze bevolking (dus ook 

de kinderen!) en het steunen van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die eigen plannen 

hebben en zelf hun ontwikkeling realiseren.  

 

Vanwaar de naam 11.11.11.? ..in 1966, om 11 uur op de11de dag van de 11de maand kwamen duizenden 

vrijwilligers op straat voor een eerste 'gezamenlijke actie voor de Derde Wereld'.  

Op deze manier wilden zij een nieuwe betekenis geven aan de herdenking van de wapenstilstand van 1918, het 

einde van de eerste wereldoorlog die West-Europa teisterde voor meer dan 4 jaar. (http://www.11.be/11/visie) 

** Wees zelf alert in je gemeente, in de media naar acties of berichten in verband met 11-

11-11.   Verzamel zoveel mogelijk affiches, materiaal, bijvoorbeeld: kaarten, waar 11-11-11 

op staat.  Misschien hangt er in de buurt van je school wel een grote affiche waar je samen 

kan naar gaan kijken. Laat kinderen zoeken waar ze de cijfers van 11.11.11 opmerken. Laat 

hen verwoorden wat ze allemaal zien op die foto’s en affiches. Spreek in positieve termen, 

niet over de arme mensen in Afrika. Beklemtoon ook hun sterkte. Bijvoorbeeld. dat ze het zelf 

anders willen. Misschien zijn er wel kinderen die dit materiaal kennen en er zelf iets kunnen 

over vertellen.  

* Druk de logo af van 11-11-11 op de site http://www.11.be/11/banners-en-logos. Je vindt 

ze ook bij de foto’s (“logo 11.11.11”). Vraag aan de kinderen of 

ze die affiche op de vertelplaat zien en waar. 

 

** Bekijk en bespreek: 11.11.11.Welke cijfers zie je? Wat zouden die cijfers betekenen? 

Het lijkt wel op een datum. Het is echter niet helemaal een datum want de eerste elf wijst op 

11 uur. De tweede elf op de datum. De derde elf op de maand. Dus let op! 11.11.11. staat niet 

voor: 11 november 2011!!!Laat hen op de kalender zoeken naar 11 november. Spreek hen 

over 11 november en wat er dan allemaal gaande is. Het is een vrije dag, omdat de mensen het 

einde van de oorlog herdenken (wapenstilstand) maar ook een dag waarop je veel mensen op 

straat of in de winkel of in de kerk, kaarten ziet verkopen voor 11.11.11. Verzamel affiches, 

postkaarten of kalenders van 11.11.11. (te verkrijgen in wereldwinkels of via de site 

www.11.be). Laat hen aanduiden waar ze 11.11.11 op zien. Oudere kinderen kunnen al 

begrijpen wat de laatste elf, dus november betekent. Laat hen deze datum op de kalender 

zoeken. Laat hen verwoorden wanneer het 11 november is of was. Oefen hierbij 

tijdsbegrippen.  

*** Vecht mee tegen onrecht 

Op de site van 11.11.11. vind je hierover het volgende: Voor ons ziet de ideale wereld er zo uit:-Een wereld zonder armoede. 

Want armoede is de mens onwaardig.-Een wereld met rechten. Basisrechten voor iedereen, zoals genoeg voedsel voor 

iedereen, een gezond klimaat, een eigen mening,-Een ander georiënteerde wereld. Vrije markt? Akkoord, maar dan met de 

nodige sociale correcties. 

http://www.11.be/11/visie
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Voer een filosofisch gesprek: Wat betekent “vechten tegen onrecht”? Moeten we vechten? 

Wat is onrecht/recht? Iedereen heeft rechten. In kindertaal kan je dit formuleren als 'wat 

iemand nodig heeft', daar heb je recht op. 'Onrecht' betekent dus als iemand iets niet heeft of 

krijgt wat hij nodig heeft Dan kom je op de kinderrechten zoals: recht op voeding, recht op 

water...Gebruik een kinderrechtenposter of de bijlage met de logo’s van de kinderrechten. 

Maak de rechten concreet door voorbeelden aan te halen uit het Zuiden én hier; Let op voor 

positieve beeldvorming bij het tonen van foto’s/beelden uit het Zuiden.. Je kunt deze 

bespreking verder verdiepen. Ideeën voor verwerking kan je vinden in  Het Krekelboek - 

Ideeënboek voor kinderrechteneducatie in kleuter en lager onderwijs, Leuven, 

Wereldwerkplaats, 2008 Gratis te downloaden via de website www.vormen.org 

* 11.11.11. , maar ook Broederlijk Delen (campagne tijdens de vasten) of Vredeseilanden 

voorzien in hun campagne kindvriendelijke actiemodellen. Neem een kijkje op hun website 

bij “educatief aanbod”.  Indien dit project valt in de periode waarbij je met “Dit Ben IK in 

Brussel” bezig bent, kan je zo’n actie aangrijpen om de link te leggen met het verhaal en de 

wil van Flynn om ook iets te doen. 

***  Kato en Gil hebben 70 euro bijeen gefietst. Je kunt 

hier verwijzen naar De Ronde van 11, een actie van 

11.11.11. of naar acties van Broederlijk Delen waarbij ook 

gezinnen worden aangespoord om te fietsen voor het 

goede doel. Ook andere organisaties organiseren 

fietsevenementen voor het goede doel. 

De Ronde van 11 biedt voor elk wat wils, maar het wordt in de eerste plaats 

een familiegebeuren. Voor de start kan je genieten van een (h)eerlijk ontbijt 

met producten van Oxfam Fair Trade. Onderweg kan je halt houden voor een 

sanitaire stop of een kleine hap. Voor kinderen wordt er op de rustplaatsen 

animatie voorzien in het teken van de millenniumdoelstellingen, het centrale 

thema van het evenement. 

 

* Verwijs naar acties die je op school organiseert voor een goed doel om duidelijk te 

maken waarover het hier gaat. 

 

 

http://www.vormen.org/

