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Solferino

E U R O P A

Wat is het Rode Kruis?

Henry Dunant

Het Rode Kruis is een organisatie die mensen in nood helpt. 
Het maakt daarbij niet uit welke huidskleur, godsdienst of 
nationaliteit je hebt. Het Rode Kruis kiest geen partij. Zo kunnen 
we iedereen helpen die dat nodig heeft. Dat doen we niet alleen. 
Over de hele wereld zijn er 12 miljoen vrijwilligers die ons daar 
bij helpen. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij een Rode Kruis 
organisatie in hun eigen land. Wij zijn in bijna alle landen actief, 
het zijn er in totaal 192. Dat maakt het Rode Kruis de grootste 
noodhulporganisatie ter wereld.   

Je kent het Rode Kruis misschien van beelden op televisie waarbij 
we slachtoffers helpen van grote rampen of oorlogen. Maar 
wist je dat het Rode Kruis ook in Nederland mensen helpt? We 
geven EHBO-cursussen en komen in actie bij rampen, zoals een 
overstroming of grote brand. 

Toen Henry Dunant aankwam in Solferino, schrok hij heel 
erg. Hij haalde de dorpsbewoners over om samen met 
hem de soldaten te verzorgen. Daarbij maakten ze geen 
onderscheid. Iedereen die gewond was of hulp nodig had, 
werd verzorgd. Nadat Henry Dunant weer thuis was, besloot 
hij een boek te schrijven over zijn ervaringen. In het boek 
‘Een herinnering aan Solferino’ vertelt hij over wat hij heeft 
meegemaakt. Ook beschrijft hij twee ideeën om gewonden en 
zieken in de toekomst beter te kunnen helpen:

In ieder land moet een organisatie komen met vrijwilligers die 
gewonden en zieken verzorgen als er oorlog is. Deze organisatie 
moet alle mensen helpen die dat nodig hebben en mag geen 
partij kiezen. 
 

Landen moeten met elkaar afspreken dat deze vrijwilligers 
en de gewonde en zieke soldaten niet mogen worden 
aangevallen. 

In 1859 reisde de Zwitserse 
bankier Henry Dunant door 
Noord-Italië. In het plaatsje 
Solferino werd gevochten tus-

sen de legers van Frankrijk en 
Oostenrijk. Na deze veldslag 
bleven er 40.000 gewonde sol-
daten hulpeloos achter op het 
slagveld.

Hoe is het 
Rode Kruis
ontstaan?
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A F R I K A

Bekijk video ‘Het verhaal van een idee...’

https://youtu.be/9dvnnZ849FI


ICRC

Heel veel mensen waren het eens met deze 
ideeën. In 1863 richtte Henry Dunant, samen 
met een aantal anderen, een 
organisatie op om gewonden 
en slachtoffers te helpen in 
oorlogstijd. Deze vereniging 
noemden zij het Internationale 
Comité van het Rode Kruis (ICRC). 
In 1864 maakten een groot aantal 
landen afspraken met elkaar over 
hulp en zorg tijdens oorlogen. Deze 
afspraken waren het eerste ‘Verdrag 
van Genève’. Alle landen in de wereld 
moesten zich aan deze afspraken 
houden.

Humanitair Oorlogsrecht
Het Verdrag van Genève vormt de basis van het Humanitair Oorlogsrecht. 
Dat zijn de internationale regels die gelden tijdens een gewapend conflict. 
Soms lijkt het alsof alles mag tijdens oorlog. Maar dat is niet zo! Landen 
hebben samen regels gemaakt over wat wel en wat niet mag tijdens oorlog. 
Deze regels worden het Humanitair Oorlogsrecht genoemd. De belangrijkste 
regels zijn:

Mensen die niet meedoen aan de gevechten, zoals bewoners, 
hulpverleners, gewonden en gevangenen, moeten worden beschermd. 

Sommige wapens zijn verboden, zoals landmijnen. Dit soort wapens 
kunnen geen verschil maken tussen inwoners en strijders. 
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2019
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Tijdlijn

Rode Kruis 
emblemen

Niet schieten
Het Rode Kruis embleem werd in 1864 bedacht en 
betekent: niet schieten! Het embleem is zichtbaar bij 
hulpverleners, ambulances en ziekenhuizen. Op deze 
manier worden mensen beschermd als het oorlog is. 

Drie emblemen
Niet alle landen gebruiken het Rode Kruis embleem. 
Sommige landen hebben er voor gekozen een ander 
embleem te gebruiken: de Rode Halve Maan of het 
Rode Kristal. 

Alle drie de emblemen hebben een beschermende 
betekenis. Dat betekent dat mensen die een van deze 
emblemen dragen, niet mogen worden aangevallen. 
Dat geldt voor alle landen op deze wereld en staat ook 
in de Nederlandse wet. Wie niet voor het Rode Kruis 
of als verzorger in het leger werkt, mag de emblemen 
niet gebruiken. 

Heb je het embleem van het Rode Kruis wel eens 
gezien? Een embleem is een teken waar je iets 
of iemand aan herkent. Het Rode Kruis gebruikt 
een rood kruis op een witte achtergrond. 

Bekijk video ‘Rules of War in a nutshell’

https://youtu.be/gwlFWVTabMw


Het Rode Kruis 
in Nederland

Grondbeginselen
Het Rode Kruis is ontstaan vanuit het idee om zieken en gewonden te helpen, zonder daarbij onderscheid te maken 
waar iemand vandaan komt. Overal ter wereld werkt het Rode Kruis volgens hetzelfde idee. Dat noemen we de 
grondbeginselen. Er zijn in totaal zeven grondbeginselen. 

Het Rode Kruis wil niet dat mensen pijn hebben. We streven naar vriendschap, samenwerking 
en vrede tussen mensen.

Het Rode Kruis kiest geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers. Het maakt niet uit of het 
slachtoffer bij de tegenpartij hoort of dat het slachtoffer bijvoorbeeld een crimineel is. 

Mensen in de grootste nood worden als eerste door het Rode Kruis geholpen. Daarbij maakt 
het niet uit welke nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening iemand heeft.

De overheid beslist niet over het Rode Kruis. Daarom kan het Rode Kruis altijd blijven werken 
volgens de grondbeginselen. 

Het Rode Kruis werkt met vrijwilligers. Deze mensen komen vrijwillig in actie en krijgen daar 
geen geld voor.

In ieder land kan maar één Rode Kruis, Rode Kristal of Rode Halve Maanvereniging zijn. Bij 
deze vereniging is iedereen welkom.

Het Rode Kruis is een organisatie die over de hele wereld actief is. In elk land is de organisatie 
gelijk. Ook helpen de landen elkaar. 

M E N S L I E V E N D H E I D

N E U T R A L I T E I T

O N PA R T I J D I G H E I D

O N A F H A N K E L I J K H E I D

V R I J W I L L I G H E I D

E E N H E I D

A L G E M E E N H E I D

Voedselpakketten uitdelen, slachtoffers evacueren na een overstroming, vluchtelingen 
opvangen, onderdak bieden of zorginstellingen helpen tijdens de enorme coronadrukte: 
het Rode Kruis komt in actie in tijden van in nood. Overal ter wereld zetten we ons in om 
de meest kwetsbaren te helpen, en dus ook in Nederland.

Wanneer je ons nodig hebt, staan we voor je klaar. Dat doen we met meer 
dan 17.000 vrijwilligers en ruim 97.000 mensen die zijn aangesloten bij ons 
burgerhulpverleningsnetwerk Ready2Help. Vrijwilligers zetten zich regelmatig in voor 
het Rode Kruis en Ready2Helpers staat klaar om af en toe te helpen als het hard nodig 
is. Met 197 lokale afdelingen in Nederland zijn we eigenlijk altijd bij je in de buurt.

Dit is wat we in Nederland doen:

In actie tijdens de coronacrisis
Tijdens de coronacrisis komen we in actie waar dat nodig is. We ondersteunen de zorg 
en helpen op de coronatest- en vaccinatielocaties. We vervoeren mensen die niet 
zelfstandig kunnen reizen, we delen voedselpakketten en boodschappenkaarten uit aan 
mensen die geen inkomen meer hebben en moeite hebben om een maaltijd op tafel te 
zetten. De Rode Kruis Hulplijn biedt hulp en een luisterend oor aan mensen die het extra 
moeilijk hebben.

Hulp bij noodsituaties
Bij kleine of grote calamiteiten - zoals een overstroming of brand - komen onze 
noodhulpteams in actie. We staan klaar om mensen op te vangen of te evacueren, we 
zorgen voor onderdak en warme maaltijden. Bij een vluchtelingencrisis helpen we ook 
met het herstellen van het contact met dierbaren in hun eigen land.

Hulp op evenementen
Het Rode Kruis is aanwezig op grote (sport)evenementen zodat iedereen zorgeloos kan 
genieten van het evenement. Je kunt de Eerste Hulppost al van ver herkennen aan het 
Rode Kruis embleem. Hier helpen Eerste Hulpvrijwilligers als iemand gewond raakt of 
flauwvalt. Een goed voorbeeld is de Nijmeegse Vierdaagse, de grootse wandeltocht van 
Nederland. Hier zijn elk jaar honderden Rode Kruis vrijwilligers te vinden. Zij helpen de 
wandelaars met blaren en andere pijntjes.

Goed voorbereid op noodsituaties
Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar ook jij kunt in een noodsituatie 
terechtkomen. Dan is het wel zo fijn als je weet wat je moet doen. Daarom geeft Het 
Rode Kruis in heel Nederland trainingen en EHBO-cursussen zodat mensen zichzelf en 
anderen kunnen helpen in geval van nood.



Wat doet het 
Rode Kruis 
in het buitenland?

Kom samen 
met jouw school 
in actie!

Het Rode Kruis heeft over de hele wereld miljoenen 
vrijwilligers. Zij kunnen bij een ramp meteen in actie komen.  
Het Rode Kruis spreekt over een ramp als er een plotselinge  
noodsituatie is die direct gevaar oplevert voor mensen. 

Soorten rampen
Er zijn verschillende soorten rampen: 

Bij een ramp of oorlog moeten veel mensen tegelijk geholpen worden. De problemen zijn vaak groot. Denk aan kapotte wegen, huizen 
en ziekenhuizen, elektriciteit die is uitgevallen en te weinig drinkwater. Ook moet er kleding, dekens, voedsel en medicijnen worden 
uitgedeeld aan de slachtoffers. Het Rode Kruis vervoert deze goederen met vliegtuigen, vrachtwagens, helikopters en boten. 

Omdat het Rode Kruis over de hele wereld miljoenen vrijwilligers heeft, zijn ze vaak snel ter plaatse. Een ramp is en de gevolgen 
daarvan zijn immers moeilijk te voorspellen. Het Rode Kruis bouwt tentenkampen en helpt gewonden en zieken in ziekenhuizen. Als 
familieleden elkaar zijn kwijtgeraakt, helpt het Rode Kruis met het opsporen. Zo worden jaarlijks duizenden ouders en kinderen weer 
bij elkaar gebracht. 

Nadat een ramp voorbij is, blijft het Rode Kruis vaak nog. Samen met de mensen die er wonen werken ze de wederopbouw en helpen 
ze bij de voorbereiding om de schade van een mogelijke volgende ramp zoveel mogelijk te beperken. 

NATUURRAMPEN  als overstromingen, droogte, orkanen 
en aardbevingen kosten ieder jaar duizenden levens. Zoals je 
misschien wel weet, verandert het klimaat. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat het aantal natuurrampen de afgelopen twintig jaar is 
verdubbeld. Dit aantal zal waarschijnlijk alleen maar toenemen. 

OORLOGEN  maken jaarlijks veel slachtoffers. Basisbehoef-
ten als voedsel, water en medicijnen zijn dan niet langer vanzelf-
sprekend. Mensen raken gewond of slaan op de vlucht. Zieken-

huizen raken beschadigd en er ontstaat een tekort aan artsen en 
verpleegkundigen. 

Wil jij samen met je school of klasge-

noten in actie komen voor het Rode 
Kruis? Dat kan!

Je kunt geld inzamelen waarmee wij 
noodhulp acties uitvoeren of je kunt 
zelf leren hoe je anderen helpt met 
EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken). 

Help het Rode Kruis helpen
Organiseer met jouw klas of school een inzame-

lingsactie. Is jouw klas heel sportief? Denk dan aan 
een sponsorloop. Houden jullie meer van bakken? 
Dan kun je koekjes bakken en verkopen. Laat je 
sponsoren door je vader, moeder, opa, oma, buren 
of andere vrienden. Het geld dat je hiermee ophaalt 
gaat naar het Rode Kruis en zetten wij in om kwets-

bare mensen in nood te helpen. Doe je mee? 

Kijk voor meer informatie op: 
www.rodekruis.nl/onderwijs

HELP! EHBO-skills voor jou 
Je hebt het vast al eens meegemaakt; een bloed-

neus, een verstuikte enkel door voetbal of een 
schaafwond na tikkertje op het schoolplein. Weet 
jij wat je dan moet doen? Je kunt het allemaal leren 
op school met het lesmateriaal van het Rode Kruis. 
Geef je juf of meester een tip en ga samen aan de 
slag om alle EHBO-skills onder de knie te krijgen. 

Kijk voor meer informatie op:
www.rodekruis.nl/onderwijs

De Woeste Wereld 
Hoe kunnen we het aantal slachtoffers na rampen zo 
laag mogelijk houden? Zorgen dat je goed voorbereid 
bent! Met de werkboekjes van de Woeste Wereld 
leer je over verschillende natuurrampen, zoals 
aardbevingen, overstromingen en extreme hitte. En 
wat je moet doen om je hierop voor te bereiden. 

Kijk voor meer informatie op:
www.rodekruis.nl/onderwijs

https://www.rodekruis.nl/onderwijs/
https://www.rodekruis.nl/onderwijs/
https://www.rodekruis.nl/onderwijs/


Heb je nog vragen of wil je graag je spreekbeurt of 
werkstuk aan ons laten zien? Stuur dan een mailtje 
naar educatie@redcross.nl.

mailto:educatie@redcross.nl

