
Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!

Angels in the Dust Opdrachtblad
 
 
Regie:  Louise Hogarth
Jaar:  2007
Duur:  94 minuten

http://www.angelsinthedust.com
http://www.amnestyfilmfestival.nl/film/1128 
 

Voorafgaand aan de film
 
De film ‘Angels in the Dust’ gaat over jonge kinderen die het slachtoffer van aids zijn. De kinderen zijn zelf 
besmet met hiv, het virus waarvan je aids kunt krijgen, of hebben door de ziekte geen ouders meer die 
voor hen zorgen. Marion en Con Cloete vertrokken met hun tweelingdochters negentien jaar geleden naar 
Botshabelo, vlakbij Johannesburg (Zuid-Afrika). Ze staken al hun spaargeld in een opvanghuis voor deze 
kinderen. Daar worden 250 kinderen opgevangen, en voor nog eens 280 kinderen uit omliggende dorpen 
zorgen zij voor voedsel en onderwijs. Daarnaast ondersteunt Marion de kinderen bij rouwverwerking of 
stervensbegeleiding. De film toont hoe de bevolking gebukt gaat onder de ziekte door het wegvallen van 
complete generaties in families.

Opdracht
Zoek op het internet cijfers op over hiv en aids.
A   Hoeveel mensen zijn er met het virus besmet? 
B   In welke delen van de wereld is het probleem het grootst?

Een van de problemen die in de film aan de orde komt, is seksueel misbruik van kinderen. De jonge Lillian 
vertelt over de pijnlijke ervaring toen zij werd verkracht. Helaas komt dit in Zuid-Afrika veel voor vanwege 
de mythe dat je van aids geneest als je seks hebt met jonge kinderen. Ook het onzinnige verhaal dat je met 
een speciaal dieet weer beter kunt worden, doet nog steeds de ronde.

Opdracht
Wat zijn wel manieren om je tegen hiv te beschermen?

Hiv wordt overgedragen van mens tot mens, via onveilig seksueel contact of via besmet bloed. Als iemand 
met hiv besmet is, noem je dat ‘seropositief’. Seropositieve zwangere vrouwen kunnen het virus doorgeven 
aan hun ongeboren baby, maar dat hoeft niet per se. Vaak raken gezonde baby’s na de geboorte echter 
alsnog besmet via borstvoeding. Er is geen vaccin tegen hiv en er zijn geen medicijnen die aids kunnen 
genezen. Aids-remmers (in de film noemen ze dit ARV’s) kunnen de ziekte voor de patiënt wel draaglijker 
maken en de levensverwachting aanzienlijk verlengen. 

Kijkopdracht
Tijdens het kijken van de film kun je op het volgende letten:
A   Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van een weeshuis?
B   Volg de verhalen van Marion en Con Cloete en de kinderen, zoals Lillian, Maki en Virginia.
C   Kijk op welke wijze hiv en aids gevolgen hebben op het leven in Zuid-Afrika.
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Titel:  Achter gesloten ogen: Spencer
Regie:  Duco Tellegen
Jaar:  2000 
Duur:  25 minuten  

Filmbeschrijving
Spencer (18) woont in een opvangcentrum voor voormalige kindsoldaten in Liberia (West-Afrika). Nu de oorlog is 
afgelopen moet hij weer leren een normaal  leven te leiden. In een hulpprogramma leert hij onder andere dat het 
doden van mensen niet normaal is. Hij doet mee in rollenspellen waarin hij gebeurtenissen uit de oorlog naspeelt. 
Het programma bereidt hem voor weer terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij vergeving moet vragen aan 
zijn familie en de medebewoners.
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Opdrachten

Opdrachten voorafgaand aan de film

Opdracht 1
Wat is een kindsoldaat? Een kindsoldaat is iemand die: 
A.  jonger is dan zestien jaar en actief meevecht in een 

oorlog.
B.  jonger is dan achttien jaar en deel uitmaakt van een 

leger of een georganiseerde gewapende groep.
C.  jonger is dan achttien jaar en actief meevecht in een 

oorlog.
D.  jonger is dan achttien jaar en deel uitmaakt van een 

leger of een georganiseerde gewapende politieke 
groep.

Opdracht 2
Wie van de onderstaande personen is kindsoldaat?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
A.  Asim uit Nepal is 14 jaar en is meegenomen door 

een groep maoïstische rebellen die tegen het 
regeringsleger vechten. Hij werkt als kok en drager.

B.  Laura uit Colombia is 15 en werkt als 
‘boodschapper’: ze geeft informatie door en bezorgt 
kleine pakketjes voor een guerrillagroepering.

C.  José is 16 en is lid van een gewapende gang in 
Rio de Janeiro die handelt in drugs en wapens. 
Regelmatig is hij betrokken bij gewapende 
confrontaties met politie en leger. 

Opdracht 3
Waarom wordt er in veel conflicten gebruik gemaakt 
van kindsoldaten?

Kijkopdrachten
-  Let op de reactie van Spencer bij vragen die gaan 

over zijn tijd als kindsoldaat.
-  Let op de betekenis van rituelen. 
-  Let op de leeftijd van de kinderen die meedoen aan 

het hulpprogramma.
-  Kijk naar de reactie van Spencer’s moeder bij de 

vraag of ze hem wil ‘terugnemen’.
-  Kijk naar de manier waarop Spencer wordt behandeld 

bij terugkeer in het geboortedorp. 

Vragen na afloop van de film

Opdracht 4
A  Waarom heet de film Achter gesloten ogen? 
B   De oorlog heeft veel gevolgen voor de kindsoldaten. 

Noem enkele gedragsproblemen waar kindsoldaten 
mee te maken krijgen na de oorlog. 

C  Spencer heeft tijdens de oorlog een achterstand in 
ontwikkeling opgelopen. Waaruit blijkt dat?

Opdracht 5
A  Waarom wil Spencer liever niet bij zijn echte naam 
(Rufus) genoemd worden?
B  Waarom werd Spencer soldaat?
C  Welke redenen noemen de kinderen in het 
hulpprogramma om soldaat te worden? 

Opdracht 6
Sommige kindsoldaten melden zich vrijwillig als 
soldaat. Soms geven ouders hun kinderen mee omdat 
ze zelf vanwege armoede niet meer voor de kinderen 
kunnen zorgen. Andere kinderen worden gedwongen 
mee te gaan met een leger. Het komt voor dat ze eigen 
dorpsgenoten of familieleden moeten vermoorden, 
om te zorgen dat ze nooit meer terug kunnen naar het 
dorp waar ze vandaan komen. 
Hoe zit dit volgens jou bij Spencer? 
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Opdracht 7
A   De begeleider van het hulpprogramma vindt het 

belangrijk dat de kinderen tradities kennen. 
Noem drie tradities die de begeleider noemt. 

B  Waarom kennen de kinderen de tradities niet?
C  Waarom zijn de tradities belangrijk?

Opdracht 8
Tijdens de oorlog in Liberia zijn ernstige wreedheden 
begaan, ook door kindsoldaten. Vind je dat 
kindsoldaten berecht moeten worden? Waarom vind 
je dat?

Opdracht 9
De rechten van kinderen zijn vastgelegd in het 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. 
Dit is een onderdeel van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens die is opgesteld door de 
Verenigde Naties. Enkele belangrijke onderdelen staan 
hieronder beschreven. Kies 3 rechten en beschrijf 
waarom deze rechten belangrijk zijn in het verhaal 
over Spencer. 

Verdrag inzake de 
rechten van het kind
De belangrijkste artikelen in Normaal Nederlands 

Artikel 1 
Een kind is een menselijk wezen onder de achttien 
jaar.

Artikel 2
Discriminatie van kinderen is verboden.

Artikel 7 
Een kind heeft recht op een naam en nationaliteit.

Artikel 8 
Regeringen moeten erop toezien dat kinderen hun 
eigen identiteit (waaronder hun naam, nationaliteit en 
familierelaties) kunnen behouden.

Artikel 9 
Een kind heeft recht om bij beide ouders te wonen. Als 
de ouders gescheiden zijn, heeft het kind recht om met 
beide ouders om te gaan zoals het zelf wil.

Artikel 12 
Wanneer er maatregelen worden gemaakt die met 
kinderen te maken hebben (zoals afspraken tussen 
gescheiden ouders), moet aan kinderen gevraagd 
worden wat zij er zelf van vinden.

Artikel 13
Een kind heeft recht om te zeggen wat het wil. Ieder 
kind heeft recht om informatie te zoeken waar het wil.

Artikel 14
Een kind heeft recht op het kiezen van zijn eigen 
godsdienst. Een kind heeft het recht om te denken wat 
het wilt.

Artikel 15
Een kind heeft het recht om zich bij een vereniging aan 
te sluiten en te vergaderen. 

Artikel 16
Regeringen mogen zich niet zomaar met de privacy, 
familie of gezin van een kind bemoeien. Ook met de 
correspondentie van kinderen (bijvoorbeeld brieven) 
mogen ze zich niet zomaar bezighouden.



Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!

Artikel 17
Een kind heeft recht op het lezen van boeken, op 
het luisteren naar programma’s op de radio, op het 
kijken naar de televisie. Er moeten programma’s voor 
kinderen zijn die aansluiten bij hun leeftijd en hun 
herkomst.

Artikel 18 
Ouders moeten hun kinderen goed opvoeden. De 
regering moet erop letten dat ouders kinderen niet 
mishandelen.

Artikel 19
Regeringen moeten ervoor zorgen dat kinderen 
beschermd worden tegen lichamelijk of geestelijk 
geweld, verwaarlozing, verwondingen of (seksueel) 
misbruik.

Artikel 20
Kinderen die tijdelijk of voor altijd niet meer bij hun 
familie kunnen wonen hebben recht op bescherming 
en hulp.

Artikel 21
Kinderen hebben recht op adoptie als dat voor hen het 
beste is.

Artikel 22 
Kinderen die vluchteling zijn, hebben recht op speciale 
bescherming.

Artikel 24 
Alle kinderen hebben recht op hulp wanneer ze ziek 
zijn.

Artikel 25
Kinderen die verzorgd worden (bijvoorbeeld in een 
ziekenhuis) hebben er recht op dat van tijd tot tijd wordt 
bekeken of de behandeling die ze krijgen wel de beste 
behandeling voor hen is.

Artikel 27
Een kind heeft recht op een manier van leven waardoor 
het normaal kan groeien en zich kan ontwikkelen.

Artikel 28 
Een kind heeft recht op (gratis) onderwijs.

Artikel 30 
Kinderen van ‘etnische minderheden’ (bijvoorbeeld 
buitenlandse werknemers in Nederland, indianen) 
hebben recht om gebruik te maken van de eigen 
cultuur, godsdienst en taal.

Artikel 31 
Een kind heeft recht op vrije tijd. Een kind heeft recht 
om te spelen en deel te nemen aan activiteiten die 
bestemd zijn voor kinderen. 

Artikel 32 
Kinderarbeid is verboden. 

Artikel 33 
Kinderen moeten worden beschermd tegen 
drugsmisbruik.

Artikel 34 
Kinderen moeten beschermd worden tegen seksueel 
misbruik (ze mogen geen prostituee zijn; het is 
verboden kinderen mee te laten doen aan pornografie).

Artikel 35 
Het is verboden kinderen te ontvoeren, verkopen of 
verhandelen.

Artikel 37 
Als kinderen gearresteerd worden, hebben ze recht 
op een goede behandeling. Ze mogen niet gemarteld 
worden. Ze mogen niet de doodstraf krijgen of 
levenslang worden opgesloten.

Artikel 38 
Kinderen moeten beschermd worden tegen 
oorlogsgeweld. Kinderen jonger dan vijftien jaar mogen 
niet in militaire dienst. 

Artikel 39 
Voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld wordt 
al het mogelijke gedaan om ze er weer boven op te 
helpen.

Artikel 40 
Kinderen die een misdaad begaan hebben, hebben 
recht op een eerlijk proces. Ze hebben recht op 
de hulp van een advocaat en mogen niet tot een 
schuldbekentenis gedwongen worden.

img 4 ontbreekt
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Amnesty International

Amnesty International is een internationale organisatie 
die zich inzet voor de rechten van de mens. Over de hele 
wereld heeft Amnesty 2,8 miljoen leden en aanhangers. 
Het hoofdkantoor staat in Londen. Daar worden de 
gegevens van over de hele wereld verzameld en bereiden 
de medewerkers de internationale acties van Amnesty 
voor. In bijna honderd landen zijn er afdelingen van 
Amnesty International, ook in Nederland.

Amnesty International is onafhankelijk. Acties en 
onderzoek worden betaald door leden en mensen die geld 
geven. Amnesty wil voor onderzoek en actie geen subsidie 
van de overheid, want als je geld krijgt van de overheid is 
het minder makkelijk om die overheid te bekritiseren als 
dat nodig mocht zijn.

Amnesty International is onpartijdig. Dat wil zeggen dat 
het voor Amnesty geen verschil maakt in welk land de 
mensenrechten geschonden worden. Mensenrechten 
gelden voor iedereen. Als die rechten geschonden worden, 
door welke regering dan ook, dan voert Amnesty daar actie 
tegen. Het zou tenslotte erg ongeloofwaardig zijn wanneer 
je van het ene land wel wat zegt en in het andere geval 
doet alsof je neus bloedt. 

Movies that matter

Movies that Matter is een internationaal expertisecentrum 
op het gebied van film en mensenrechten. Het organiseert 
het jaarlijkse Movies that Matter Film Festival en een 
maandelijks film- en debatprogramma in tien Nederlandse 
filmtheaters en speciale internationale vertoningen.

Movies that Matter is er ook voor scholen! Wij helpen films 
uit te zoeken wanneer u specifieke onderwerpen op school 
wilt behandelen, geven filmadvies voor verschillende 
niveaus en leeftijden, en helpen de vertoningen mogelijk te 
maken.

Movies that Matter @ school richt zich in eerste instantie 
op (alle niveaus van) het voortgezet onderwijs. Voor het 
primair onderwijs zijn enkele titels beschikbaar.
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 Colofon

Redactie
Hanna Hilhorst, Katie de Haan

Eindredactie
Marcus Eshuis en Amnesty International

Movies that Matter Educatie
Marcus Eshuis, Margreet Cornelius,  
Sabrine Pouwels, Dennis Lahey

Movies that Matter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
tel. (020) 77 33 624
educatie@moviesthatmatter.nl 

Stichting Movies that Matter wordt ondersteund door 
Amnesty International, Stichting Doen en het Fonds voor Cultuurparticipatie.


