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Ze willen vrede op de hele wereld. 
de vrede = als er rust is en mensen geen ruzie of oorlog hebben 
 

Verenigde Naties bestaan 75 jaar 
 
De Verenigde Naties bestaan 75 jaar. De Verenigde 1 
Naties zijn een grote groep landen. Die landen 2 
werken samen. Ze willen vrede op de hele wereld. 3 
 
Het begin 4 
De Verenigde Naties begonnen 75 jaar geleden. De 5 
Tweede Wereldoorlog was net afgelopen. En niemand 6 
wilde weer een oorlog. Daarom begonnen 193 landen 7 
met de Verenigde Naties. Ook Nederland is lid van de 8 
Verenigde Naties. Samen werken de Verenigde Naties aan vrede. En ze helpen 9 
de arme landen. Ook doen ze veel voor het klimaat. + 10 
 
Samenwerken 11 
De landen van de Verenigde Naties werken samen. De Verenigde Naties noem 12 
je ook wel VN. Bijna alle landen van de wereld zijn lid van de VN. Mensen uit 13 
landen van de VN komen bij elkaar in New York in Amerika. Maar ze komen 14 
allemaal uit andere landen. Daarom spreken ze verschillende talen:  15 
Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans.  16 
 
Vlaggen 17 
Het hoofdkantoor van de VN staat in New York. Voor het gebouw staan 193 18 
vlaggen. Voor elk land een vlag. De vlaggen staan in een grote cirkel. Ze staan 19 
allemaal even ver uit elkaar. Want elk land is even belangrijk.  20 
De vlaggen staan op volgorde van de eerste letter van het land. Dus de eerste 21 
vlag is van Afghanistan en de laatste van Zimbabwe.  22 
 
Vrede 23 
Is er ruzie tussen landen? Dan gaan mensen van de VN met 24 
die landen praten. En heel soms stuurt de VN soldaten naar 25 
die landen. Die staan dan tussen de vechtende landen. Ook 26 
soldaten uit Nederland gaan weleens naar die landen. Zo 27 
hopen ze dat er geen oorlog komt. Want iedereen wil dat er 28 
vrede is.  29 
 
Bruggen 30 
Het werk van soldaten van de VN is wel gevaarlijk. En 31 
helaas gaat het niet altijd goed. Heel soms gaan soldaten 32 
dood bij het vechten voor vrede. Het Veteranen Platform wil 33 
dat deze soldaten niet vergeten worden. Daarom krijgen een 34 
paar bruggen nu de naam van die soldaten. Zoals de brug 35 
langs de snelweg bij het dorp Spier.   36 
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