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Tijd voor actie
Schrijf een brief aan de burgemeester 
of de minister!

Inleiding

Begin de les met uit te leggen dat kinderen en jongeren over de hele wereld 
op Wereldmeisjesdag (WMD) actievoeren voor gelijke rechten en kansen voor 
meisjes wereldwijd. Ze roepen de leiders van hun gemeente of land op om 
ervoor te zorgen dat meisjes dezelfde rechten en kansen krijgen als jongens.  
De klas kan ook haar steentje bijdragen, bijvoorbeeld door de burgemeester een 
brief te schrijven.

Ontwikkelingsdoelen

Licht toe wat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn. 193 landen op 
de wereld hebben samen een aantal afspraken gemaakt om de wereld te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat alle mensen, inclusief kinderen en jongeren 
gezond en gelukkig kunnen leven en opgroeien. Deze afspraken moeten 
een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het zijn 
werelddoelen en ze gelden dus niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar voor 
álle landen dus ook voor België. 

Ontwikkelingsdoel 5: Gendergelijkheid

Leg uit dat een van de doelen, doel nummer 5, gaat over gendergelijkheid en 
gelijke rechten en kansen voor meisjes en jongens. In het doel staat beschreven 
dat de landen die de SDG’s hebben ondertekend, ervoor moeten zorgen dat in 
2030 meisjes overal ter wereld dezelfde rechten en kansen krijgen als jongens. 
Ook in België dus. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet enkel bij de over-
heid. Ook gemeenten, bedrijven, media zijn verplicht zich hiervoor in te zetten. 
Elke dag opnieuw krijgen we te maken met voorbeelden die aantonen dat actie 
nodig is. Als we niets doen, duurt het nog 100 jaar voordat we kunnen spreken 
van gelijkheid tussen jongens en meisjes of mannen en vrouwen.

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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Wat kan je doen met de klas?

Optie 1. Een brief sturen of overhandigen aan je eigen burgemeester om 
aandacht te vragen voor gelijke rechten voor jongens en meisjes in de eigen 
gemeente

Optie 2. Een brief sturen aan de minister om aandacht te vragen voor gelijke 
rechten voor jongens en meisjes wereldwijd. 

Op 11 oktober zullen twee Plan-jongerenactivisten tijdens de takeover van het 
ministerie al deze brieven persoonlijk overhandigen.

Optie 1

Bespreek met de leerlingen wat de burgemeester zou kunnen doen om een 
bijdrage te leveren aan de realisatie van Ontwikkelingdsdoel 5.

Hij/Zij kan gelijke rechten voor meisjes bijvoorbeeld in de kijker zetten door ieder 
jaar op Wereldmeisjedag een meisjes-burgemeester aan te stellen voor één dag. 
Dat kan iemand van jullie school zijn. Maar ook in de eigen gemeente zijn acties 
mogelijk.

Bespreek hoe ze zo’n brief kunnen opstellen:

• aanhef: Geachte Heer, Mevrouw [naam van de burgemeester]
• aanleiding: Vertel over wat je in de klas hebt geleerd
• de vraag (vragen) en/of het voorstel
• afsluiting: Met vriendelijke groeten, 
  Naam + handtekening

Ten slotte schrijven de leerlingen per twee of alleen een brief aan de 
burgemeester. 

Indien mogelijk: maak een afspraak met de burgemeester om op 11 oktober, 
Wereldmeisjesdag (WMD) in de klas te komen om de brieven die de leerlingen 
in deze les zullen schrijven in ontvangst te nemen. Of ga met je klas naar het 
gemeentehuis. De leerlingen kunnen dan persoonlijk vertellen wat ze hebben 
geleerd en waarom ze de brieven hebben geschreven.
Ook kunnen ze de burgemeester dan vragen wat de gemeente al doet of nog 
meer kan doen om de mogelijkheden voor meisjes in de eigen gemeente en 
wereldwijd te verbeteren. En ze kunnen de burgemeester ook vragen wat zij als 
kinderen en jongeren nog meer kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen.

Als dat niet lukt kan je alle brieven bundelen en ze als pakketje aan de 
burgemeester bezorgen.

Als het lukt om de brieven aan de burgemeester te overhandigen, maak dan een 
foto en probeer die in de plaatselijke krant te laten verschijnen met de hashtag 
#thefutureisequal. Respecteer uiteraard de privacy-richtlijnen bij het maken en 
verspreiden van foto’s.

Stuur de foto ook door aan Plan International België met als onderwerp 
Wereldmeisjesdag 2021. Vermeld de naam van de school en de gemeente, en 
geef aan of de foto verder verspreid mag worden! 
mieke.verwaest@planinternational.be 

https://www.planinternational.be/nl/IDG
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Optie 2

Geef je leerlingen voldoende achtergrondinformatie over de situatie van meisjes 
wereldwijd. Je kan ook gebruik maken van onze lesmaterialen.
Alle info op www.planinternational.be/nl/wereldmeisjesdag

• Bespreek de gegevens over de situatie van meisjes wereldwijd met de klas. 
• Leg aan de leerlingen uit dat Plan International wereldwijd ijvert voor gelijke 

rechten voor meisjes
• Laat de leerlingen nadenken over wat zij aan de minister van 

ontwikkelingssamenwerking zouden willen vragen om de situatie van meisjes 
wereldwijd te veranderen.

• Laat de leerlingen een brief voorbereiden voor de minister. Ze kunnen zich 
laten inspireren door de voorbeeldbrief in bijlage.

Het is belangrijk dat jongeren hun stem kunnen laten horen over dit thema en 
kunnen helpen om dingen in beweging te zetten. Door een brief te schrijven 
of de brief die wij voorstellen in groten getale te ondertekenen, geven zij de 
boodschap dat jongeren geloven in en willen investeren in gelijkheid.

• Stuur ons de brieven voor 06 oktober 2021
• Op 11 oktober zullen onze Plan- jongerenactivisten deze brieven persoonlijk 

overhandigen aan de betrokken ministers tijdens het takeover-evenement, 
waar zij een van onze ministeries een dag lang zullen overnemen.

Stuur de brieven vóór 
6 oktober naar

Plan International België
tav Mieke Verwaest
Ravensteingalerij 3 b5
1000 Brussel

https://www.planinternational.be/nl/IDG
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Bijlage: Voorbeeldbrief minister 

Datum, plaats 
 
 

Beste meneer/ mevrouw de minister.......... 
 
 
Op 11 oktober vieren we Wereldmeisjesdag.  
 
Op deze internationale dag zet Plan International België de gelijke rechten voor meisjes 
wereldwijd voorop want dagelijks worden miljoenen meisjes achtergesteld, uitgebuit en 
gediscrimineerd. Alleen omdat ze meisje zijn!  
 
Als jongere schrijf ik u om aandacht te vragen voor deze wereldwijde problematiek.  
[Motivering op basis van de klasdiscussie]  
 
Daarom vraag ik, samen met Plan International België, aan u om meisjesrechten hoger op de 
internationale agenda te plaatsen en een toprioriteit te maken van:  
[Kies een of meerdere  aanbevelingen naar keuze]
 

• Het recht op participatie waarbij meisjes van verschillende achtergronden zelf aan het 
woord komen. Ondersteun kinderen en jongeren, in het bijzonder meisjes, zodat zij hun 
ervaring kunnen delen op verschillende beleidsniveaus en mee kunnen beslissen. 

• Het recht op bescherming voor alle kinderen, in het bijzonder meisjes tegen 
geweld. Werk samen met middenveldorganisaties om verschillende vormen 
van gendergerelateerd geweld en discriminatie tegen meisjes te voorkomen en 
te bestrijden. 

• Kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten voor alle meisjes en jonge vrouwen, ook in rurale 
gebieden. 

• De specifieke nood aan bescherming van meisjes in crisissituaties. Hou hiermee rekening 
tijdens internationale onderhandelingen en in humanitaire missies.  

• Kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle kinderen, in het bijzonder meisjes, in de 
Belgische partnerlanden. Maak extra middelen vrij voor steun aan het onderwijs door 
een verhoging van de Belgische ontwikkelingshulp tot 0,7% van het BNI. Daarbij 
moet minstens 15% van het budget voor Belgische ontwikkelingssamenwerking naar 
onderwijs gaan tegen 2030.  

• Kwaliteitsvol onderwijs in noodsituaties en crisissen. Investeer 4% van het budget 
voor humanitaire hulp aan onderwijs in noodsituaties en houd rekening met de specifieke 
problemen die meisjes verhinderen om hun onderwijs verder te zetten. 

Alvast bedankt voor uw aandacht. 
 

Met vriendelijke groet, 
Naam en voornaam 


