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De eerste Belgische Kinderrechtenprijs gaat naar de School van het Maximiliaanpark





Een nationale jury van twintig jongeren tussen twaalf en achttien jaar ontmoette de voorbije weken
diverse organisaties, verenigingen en individuen die zich inzetten voor kinderrechten, en analyseerde hun
werk.
Meer dan dertig personen, verenigingen en bekende persoonlijkheden stelden zich kandidaat voor deze
prijs, een Belgische primeur waarbij kinderen volwassenen nomineren.
Deze eerste editie, opgezet door het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de
l’enfant (DGDE) van de Franse Gemeenschap en de ngo Plan International, met financiële steun van FiftyOne International, focuste op initiatieven binnen de Federatie Wallonië-Brussel. De editie 2018 zal
initiatieven in Vlaanderen en Brussel beoordelen. Vanaf 2019 wordt een nationale prijs ingevoerd.

Brussel, 18 november 2017 – Op de vooravond van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind (20
november) heeft een nationale jury van twintig jongeren tussen twaalf en achttien jaar zaterdag in het Federale
Parlement de Eerste Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt aan "de School van het Maximiliaanpark". Dit
lerarencollectief biedt schoolse, sociaal-culturele en administratieve hulp aan kinderen van migranten,
vluchtelingen en van wie de moedertaal verschilt van de taal op school.
"Deze prijs is een erkenning voor het vrijwilligerswerk dat al ruim twee jaar wordt geleverd door het hele team van
dit project, sinds de lancering ervan in het Maximiliaanpark zelf en later nadat we onderdak vonden in Jette",
vertelt Nadia Echadi van de "Ecole du Parc Maximilien".
Na de projectoproep van juli 2017 werden 31 kandidaturen ingediend voor deze prijs. Zaterdag bleven nog acht
projecten in de running. De laureaat kreeg van de organisatie een cheque van 10.000 euro. Alle finalisten kregen
een beeldje dat werd ontworpen door leerlingen van het IMCE (Institut des métiers de la construction et de
l’environnement – bouw- en milieuberoepen) in Erquelinnes. Deze leerlingen creëerden in samenspraak met de
jongerenjury een aandenken dat symbool staat voor de allereerste Belgische Kinderrechtenprijs.
In de marge van deze Belgische primeur werden enkele markante verjaardagen gevierd: de Délégué général aux
droits de l’enfant (de Franstalige tegenhanger van het Kinderrechtencommissariaat) blaast 25 kaarsjes uit, de ngo
Plan International bestaat 80 jaar, en Fifty-One International vierde heel toepasselijk zijn 51ste verjaardag. Deze
prijs had ook als doel aandacht te vragen voor de talenten en competenties van jongeren uit ons land die hebben
getoond in staat te zijn om – autonoom en in onderling overleg – individuen en organisaties (verenigingen e.a.) in
onze samenleving te identificeren die hun rechten respecteren en promoten.
De twintig jongeren – tien Franstaligen, tien Nederlandstaligen – die werden geselecteerd na een oproep tot
kandidaturen binnen organisaties op het terrein, kregen gedurende twee weekends informatie over de rechten
van het kind; ze bepaalden zelf de criteria waaraan de winnaar moest voldoen; ze hebben de kandidaten op de
rooster gelegd; en ze hebben samen beraadslaagd over het resultaat van deze verkiezing.
"Voor de eerste keer hebben wij zélf iemand mogen kiezen, terwijl dat meestal werk voor volwassenen is", vertelt
het 12-jarige jurylid Gwenaëlle. "Deze keer mochten wij beslissen. Kinderen mogen meestal alleen maar toekijken."
De jonge juryleden hebben de initiatieven afgewogen tegen zeven criteria. De keuze van de winnaar was het
voorwerp van lange beraadslagingen, want meerdere initiatieven blonken uit door hun kwaliteit.

"Uiteindelijk drong de keuze voor de School van het Maximiliaanpark zich een beetje op wegens de concrete en
onmiddellijke behoeften waar dit initiatief op inspeelt. Daarnaast is er het duurzame aspect van dit initiatief dat
een duidelijke missie heeft om te blijven bestaan", verduidelijkt het 17-jarige jurylid Gino Aytas.
Het evenement vond plaats in het Federale Parlement, voor een publiek van meer dan 160 verkozenen, leden van
de initiatieven die in de finale zaten, afgevaardigden uit de politieke en de culturele wereld en uit het
verenigingsleven. Het was een eerste stap om van de Kinderrechtenprijs een jaarlijks gebeuren te maken. Na de
editie 2017, gericht op Franstalige initiatieven, volgt in november 2018 immers een selectie uit projecten die in
Vlaanderen en Brussel werden ontwikkeld. In november 2019 wordt een echte nationale prijs uitgereikt.
- EINDE 





Info en contactpersonen:
o Jean-Luc Nsengiyumva, adviseur van de Délégué général aux droits de l’enfant: 0485 06 07 17
o Jonathan Moskovic, programmacoördinator, Plan International België: 0486 514 855
o Hilde Cnudde, communicatieadviseur Kinderrechtencommissariaat, 0473 980 409
o Jean Claude De Gheest, Communication Fifty One International, 0476 20 55 69
Voor interviews met een jurylid kunt u contact opnemen met Jonathan Moskovic, 0486 514 855
Foto's, HD-video's en beschrijvingen van de projecten op de shortlist zijn beschikbaar op
https://drive.google.com/open?id=18LmdHWXqJkmzx31JuoIJ3IMZblDMaPfX
De volgende acht projecten bereikten de finale van de Belgische Kinderrechtenprijs: "PhiloCité";
"l’Université des Enfants de l’ULB"; "l’Ecole du Parc Maximilien"; "l’Ecole Ensemble"; "Yalla en avant!"; "La
Fabrique de Soi"; "CodeNplay"; "Des Racines pour Grandir".

