
 
 
 

 
Bonaire, 17 februari 2020 
 
Betreft: UNICEF Kinderrechten 
Filmfestival Cariben 2019-2020 

 
Beste leden van de KvK Bonaire,   

Wat fijn dat jullie interesse hebben getoond in het werk van UNICEF Nederland in het Caribisch 
gebied en het UNICEF Kinderrechten Filmfestival in het bijzonder. Jullie mogelijke support voor de 
regionale finale van dit filmfestival, die dit jaar op Bonaire wordt georganiseerd zou een welkome 
ondersteuning zijn en maakt het mogelijk een onvergetelijke ervaring voor de kinderen te 
organiseren. De 6 eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk nemen deel en meer dan 120 
kinderen en hun begeleiders van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba komen naar 
Bonaire voor de regionale finale. 

Om van deze regionale finale een unieke beleving te maken, dienen we nog een aantal slagen te 
maken. Wij vragen jullie support op twee fronten, waar een keuze in gemaakt kan worden: 

1. Een financiële bijdrage tussen de $ 100 - 150 per ondernemer. 

2. Een “need or nice to have” adopteren van een dienst. 

Deze zijn o.a.: 

- Busvervoer voor de kids, in leuke schoolbussen (150 personen) 
- Island tour, met een educatief karakter 
- T-shirts voor alle kids en begeleiding met logo  
- Techniek en AV support 
- Bidons met logo UNICEF 
- Faciliteren van een lunch 

Kennis over kinderrechten is wereldwijd, en ook in Caribisch Nederland nog beperkt; zowel onder 
kinderen als in de gehele gemeenschap. Met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival leren kinderen 
uit de bovenbouw van het basisonderwijs spelenderwijs 
over hun rechten, door hierover te discussiëren en een eigen korte film over te maken. 
Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival wordt in Europees Nederland al een aantal jaren succesvol 
georganiseerd.  

In het schooljaar 2017-2018 introduceerden wij het filmfestival ook op de zes Nederlands 
Caribische eilanden. Wij zagen dat de combinatie van kinderrechtentrainingen in de klas, het 
filmen met de kinderen, het competitie-element en de feestelijke premières en finale, het 
abstracte concept van de rechten van het kind veel toegankelijker maakten voor kinderen, hun 
ouders en leerkrachten. Dit leidde tot nieuwe inzichten, meer zelfvertrouwen bij de kinderen en 
gesprekken in de klas en met de ouders.    

Voor meer inspiratie verwijzen we u graag naar de facebooksite van het UNICEF Kinderrechten 
filmfestival waar u de Caribische films uit 2018 kunt terugkijken: 
https://www.facebook.com/unicef.filmfestival. Deze site zal binnenkort weer gevuld worden met 
beelden van het festival in 2020. We hopen dat deze informatie voldoende basis geeft om het 
project te ondersteunen.  
 
 

 
 
 
 



                       
                  

 

Mochten er vragen zijn, dan zie wij deze graag tegemoet. 

Jullie kunnen ons bereiken op email: krffunicef@iqevents.nl 

 

Wij kijken uit naar jullie reactie, 
 
 
Micha van Herk en Mariëlle Snethlage  
Externe vertegenwoordiging van UNICEF Nederland 


