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Volg ons op Facebook
http://www.facebook.com/KIYOngovoorkinderrechten

Of volg ons op Twitter
http://www.twitter.com/KIYO_ngo

STEUN ONS!

Om de goede werking van KIYO te garande-
ren steunen wij grotendeels op giften van 
mensen zoals u. Wist u dat giften boven 40 
EUR fiscaal aftrekbaar zijn?

Doe een gift: BE13435025856139

WORD VRIJWILLIGER!

Steek je handen  uit de mouwen! Doe je 
graag vertalings- of communicatiewerk, 
organiseer je graag educatieve of fond-
senwervende acties, enz.? Stuur een e-
mail met jouw voorstel naar communica-
tie@kiyo-ngo.be. 

KIYO WORDT GESTEUND DOOR:

DGD, VAIS, BFVZ, Islamic Relief Belgium, provincies Oost- en West-
Vlaanderen, provincie Vlaams Brabant, provincie Antwerpen, Ge-
meente Vosselaar, Stad Antwerpen, Nationale Loterij, VICT, Porticus, 
Kinderen van Rio vzw, SOS Jungle Kids, SOS Kids International en 
Stichting St-Martinus.

De druk van deze folder werd mogelijk gemaakt door Mailingman.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden ge-
maakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke 
wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van KIYO 2013 ©
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Mijn recht. Mijn toekomst.

Niet op de openbare weg gooien, a.u.b.



Samen met haar lokale 
partners strijdt KIYO

 voor de rechten van de 
kinderen wereldwijd.

KIYO droomt van een wereld waarin alle kinderen gelijke 
kansen genieten, zichzelf ten volle kunnen ontplooien en de 
kans krijgen hun toekomst in eigen handen te nemen. Elk 
kind moet kunnen opgroeien in een omgeving waarin ouders, 
gemeenschappen en overheden samen hun bescherming, 
groei en participatie in de samenleving verwezenlijken. 

KIYO zet zich in voor de re-integratie van kwetsbare kinde-
ren (kinderen die leven op straat, kinderen in conflict met de 
wet, (ex-)kindsoldaten en kinderen van uitgesloten volkeren) 
in het Zuiden. KIYO ondersteunt projecten in het Zuiden via 
lokale organisaties zodat de impact en de duurzaamheid van 
de acties vergroot wordt.

WIE IS KIYO?

KIYO heeft momenteel partnerorganisaties in Brazilië, de 
Filipijnen, DR Congo, Burundi en India. De werking steunt op 
drie hoofdpijlers die elkaar aanvullen en versterken: directe 
dienstverlening (kinderen hebben toegang tot basisbehoef-
ten zoals onderdak, voedsel, gezondsheidszorg en onder-
wijs), sensibiliseren (mensen informeren over de rechten 
van het kind) en beleidsbeïnvloeding (overheden wijzen 
op hun verantwoordelijkheid). Hiervoor ondersteunen 
we lokale partners zodat ook zij in hun werking versterkt 
worden en in de toekomst duurzaam en zelfstandig verder 
kunnen werken.

KIYO is ook in België actief. Via sensibilisering en beleids-
beïnvloeding worden volwassenen en jongeren bewust 
gemaakt van de problematiek rond kinderrechten in het 
Zuiden.  Dit doet KIYO onder andere door het organiseren 
van workshops op scholen en bi jongerenorganisaties. KIYO 
is ook actief op beleidsniveau en probeert door middel van 
lobbywerk samen met andere niet-gourvernmentele orga-
nisaties kinderrechten hoger op de Belgische en Europese 
agenda te krijgen. Zij maakt onder andere deel uit van de 
Kinderrechtencoalitie en het Platform Kinderrechten in 
Ontwikkelingssamenwerking. 

IN BELGIË

IN HET ZUIDEN

KIYO stelt als ngo voor ontwikkelingssamenwerking kinderen en 
jongeren centraal. Zij zijn de bestaansreden van de organisatie. 
Kinderen maken immers nu al het merendeel van de wereldbe-
volking uit en het zijn zij die de toekomst bepalen. Door zich te 
richten op de verwezenlijking van de rechten van álle kinderen 
bouwt KIYO op structurele wijze aan een meer rechtvaardige 
wereld. 

De rechtengebaseerde aanpak waar KIYO voor kiest verschilt 
van een ‘nodenbenadering’. Zo beschouwt KIYO het recht op 
een mooie toekomst voor élk kind niet als een privilege, maar 
als een recht voor álle kinderen wereldwijd. Bij het realiseren 
van de kinderrechten wordt bovendien elke actor in de samen-
leving betrokken, inclusief de gezinnen, overheden en de civiele 
maatschappij. 

KINDERRECHTEN? WABLIEFT? 

‘KIYO’ staat voor ‘Kids & Youth’. Álle kids en youth. Want ter-
wijl KIYO zich aanvankelijk focuste op kwetsbare bevolkings-
groepen in het Zuiden, is ze zich de laatste jaren meer gaan 
specialiseren in kinderrechten, in het Zuiden én het Noorden. 
In België bouwden we een educatieve werking uit, opdat de 
jongeren meer kennis hebben van kinderrechten en zo kun-
nen deelnemen aan het daarover gevoerde debat. Kinder-
rechten zijn immers universeel, en gelden voor kinderen en 
jongeren wereldwijd. 

Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind

De werking van KIYO steunt op het In-
ternationaal Verdrag inzake de Rech-
ten van het Kind (IVRK). Dit verdrag 
werd van kracht in 1990 en legt in een 
aantal basisbeginselen de elementaire 
rechten van kinderen wereldwijd vast. 
Bijna alle landen van de wereld ratifi-
ceerden dit belangrijk verdrag, ook de 
landen waar KIYO werkzaam is. 


