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Hoe is Terre des Hommes begonnen?
Wat betekent Terre des Hommes?
‘Terre des Hommes’ is Frans voor ‘de aarde is van
iedereen.’ Dit is de titel van een boek van de Franse
schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Behalve schrijver
was Antoine ook piloot. Hij kwam vaak in Afrika.
Geraakt door alle armoede die hij daar zag heeft hij
het boek Terre des Hommes geschreven. Hij vond dat
iedereen op aarde recht heeft op een goed en veilig
bestaan en dat alle kinderen - waar ook ter wereld - het
recht hebben om elke dag genoeg te eten, naar school
te gaan en veilig te wonen.
De Zwitserse reisjournalist Edmund Kaiser vond
de ideeën van Antoine de Saint Exupéry erg
interessant. Tijdens zijn reizen naar oorlogs- en
hongersnoodgebieden zag hij dat de meeste slachtoffers kinderen waren.
Daarom richtte hij in 1959 in Zwitserland de kinderhulporganisatie Terre des
Hommes op. Zijn idee werd een paar jaar later ook in Nederland opgepakt. Een
groep enthousiaste vrijwilligers richtte in 1965 Terre des Hommes Nederland
op. Samen met onze lokale projectpartners werken we tegen kinderuitbuiting,
bijvoorbeeld door kinderen in eigen land te helpen met onderwijs en gezondheidszorg. Terre des Hommes helpt kinderen in Europa, Azië en Oost-Afrika.

Wat betekent de druppel in het logo van Terre des Hommes?
Nu weet je waar de naam Terre des Hommes vandaan
komt, maar waar komt het logo vandaan? De druppel in
het logo geeft aan hoe Terre des Hommes werkt. ‘Een
gestaag vallende druppel holt zelfs de hardste steen uit’
is het gezegde. Dit betekent: de aanhouder wint. Met
kleine projecten helpt Terre des Hommes steeds meer
kinderen. Zo verbeteren wij druppelsgewijs de situatie
in ontwikkelingslanden. Onder het logo staat: stopt
kinderuitbuiting, want de visie van Terre des Hommes is:

‘Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.
Wij gaan net zolang door tot dit bereikt is.’

Waar werkt Terre des Hommes?
Terre des Hommes helpt kinderen in drie regio’s: Azië, Oost-Afrika en Europa. Binnen deze regio’s zijn we actief in 26 landen. Wij werken altijd samen met organisaties in het land zelf. Zij weten precies wat er in een land
speelt, begrijpen de cultuur en weten hoe ze de kinderen het beste kunnen
bereiken en helpen. Op de kaart is in het oranje aangegeven waar Terre
des Hommes werkt.
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Terre des Hommes helpt kinderen waar dat het meeste nodig is. Daarom wijzigen de landen waar we werken vaak. Kijk op de website voor het
meest actuele overzicht.

Wat zijn kinderrechten?

Ieder kind heeft rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt
zijn tussen bijna alle staten in de wereld. Het Kinderrechtenverdrag van de
Verenigde Naties vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes.
In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid in ras, geloof, politieke voorkeur of geslacht. Want ieder kind heeft het recht op te groeien in
een veilige omgeving zonder uitbuiting.
Voorbeelden van kinderrechten zijn:

Recht op ouders

Recht op vrije tijd en spelen

Recht op schoon water

Recht op gezondheidszorg

Recht op voedsel

Recht op onderwijs

Recht op een eigen identiteit

Recht op privacy

KINDERRECHTEN QUIZ
Wat is géén kinderrecht?
A. Je hebt het recht om naar een film/toneelstuk te kunnen gaan
B. Je hebt het recht om je eigen taal te spreken
C. Je hebt het recht op zakgeld
D. Gehandicapte kinderen hebben het recht om naar een gewone
school te gaan.
Wat is géén kinderrecht?
A. Je hebt het recht om een museum te kunnen bezoeken
B. Je hebt het recht om een keer per jaar naar een ander land op
vakantie te gaan
C. Je hebt het recht op veilig onderdak
D. Je hebt recht op kleren om aan te trekken
Wat is géén kinderrecht?
A. Je hebt het recht om te spelen
B. Je hebt het recht op genoeg aandacht van je ouders of verzorgers
C. Je hebt het recht om niet uitgescholden te worden
D. Je hebt het recht om naar bed te gaan hoe laat je wilt
De goede antwoorden zijn te vinden op de laatste pagina.

Wat is kinderuitbuiting?

Kinderuitbuiting is het gebruik maken van een kind voor je
eigen voordeel en/of een kind inzetten voor je eigen winst.
Hierdoor wordt een kind lichamelijk of emotioneel pijn
aangedaan. Of kinderen kunnen zich hierdoor niet goed
ontwikkelen, niet leren en niet naar school. Terre des Hommes
richt zich op vier vormen van kinderuitbuiting:
• kinderarbeid
• seksuele uitbuiting
• kinderhandel
• kindermisbruik
In oorlogen en bij
natuurrampen zijn kinderen
extra kwetsbaar. Daarom
biedt Terre des Hommes ook
noodhulp.
We leggen het allemaal even uit:

KINDERARBEID
Wat is kinderarbeid?
Er werken wereldwijd wel 152 miljoen (152.000.000!) kinderen.
Zo werken er bijvoorbeeld in Tanzania
veel kinderen als straatverkoper.
In Cambodja vind je meisjes die van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
in de huishouding bij andere families
moeten werken. Dat betekent de hele
dag wassen, koken en schoonmaken.
Ze staan vaak als eerste om half vijf ’s
ochtends op en gaan pas rond elf uur ’s
avonds als laatste naar bed.
In landen als India werken kinderen in
mijnen waar waar ze giftige dampen
inademen en moeten oppassen dat de
mijn niet instort.
In Jakarta, Indonesië, vinden veel
mensen het niet raar dat kinderen op
vuilnisbelten werken.

KINDERARBEID
Wat doet Terre des Hommes tegen kinderarbeid?
Terre des Hommes zorgt ervoor dat kinderen niet meer hoeven te werken
en voorkomt ook dat het zover komt. Kinderen werken voor heel weinig
geld en durven niet zo goed als volwassenen voor zichzelf op te komen.
Daarom zijn ze erg geliefd bij werkgevers.
Terre des Hommes helpt kinderen om naar school te gaan. We betalen
het lesgeld, de schoolboeken en schooluniformen die kinderen in
de klas verplicht moeten dragen. Om ouders te helpen, geven we
hen kleine leningen om zelf een bedrijfje te starten en meer geld te
verdienen zodat hun kind niet meer hoeft te werken. Daarnaast geven we
voorlichting aan ouders over de rechten van kinderen en de gevaren van
kinderarbeid. Want elk kind heeft het recht om naar school te gaan om
zich te ontwikkelen en elk kind heeft het recht op een veilige omgeving.
Bovendien vangt Terre des Hommes kinderen op die bevrijd zijn uit
situaties van kinderarbeid. Deze kinderen worden zodra dit mogelijk is
herenigd met hun familie. Ook versterken en ondersteunen we de lokale
overheden die kinderen, vaak door middel van aanpassingen in de wet,
beschermen tegen kinderarbeid.
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‘Ik wilde weer naar school en spelen met mijn vriendjes,
maar dat kon niet meer.’
Babu uit India is 12 en moest werken in een gevaarlijke mijn.
Hij vertelt over zijn ervaring met kinderarbeid:
‘Ik kom uit een arm gezin. Vaak hadden we niet eens genoeg geld
om twee keer op een dag te eten. Toen werd mijn vader ziek en de
behandelingen waren duur. Hierdoor kwamen wij in de schulden en
zagen mijn ouders geen andere oplossing dan mij naar mijn tante
te sturen. Hierdoor ging ik niet meer naar school. Om bij mijn tante
te mogen blijven moest ik werken in een mijn. Ik wilde weer naar
school en spelen met mijn vriendjes, maar dat kon niet meer. Het
werk was zwaar en ik ademde in de mijn veel stof in. Ook kon de mijn
elk moment instorten. Ik kreeg altijd veel schrammen en wonden als
ik moest vluchten uit de instortende mijn. Gelukkig hoorde iemand
van Terre des Hommes mijn verhaal. Het duurde even totdat zij
mijn ouders hadden overtuigd om mij weer naar school te sturen, zij
konden het extra geld namelijk goed gebruiken. Gelukkig konden zij
hen overtuigen toen werd uitgelegd dat de overheid en de school mijn
lesgeld zouden betalen. Nu kan ik weer naar school zo kan ik later
een goedbetaalde baan krijgen en mijn ouders helpen!’

SEKSUELE UITBUITING
Wat is seksuele uitbuiting?
Op dit moment worden wereldwijd twee miljoen kinderen uitgebuit in
de seksindustrie. Jonge meisjes moeten hun lichaam verkopen aan
mannen op straat, in bars of bordelen. In landen zoals Thailand en
Cambodja komen veel Westerse sekstoeristen om kinderen seksueel
te misbruiken. Soms betalen ze de arme ouders van de kinderen
daarvoor veel geld.
De Thaise Chanya (17) werd seksueel uitgebuit door een man uit
Zwitserland, nadat hij een lange tijd op straat had geleefd. Gelukkig
heeft Terre des Hommes ervoor gezorgd dat de man is opgepakt en
Chanya weer naar school kan.
Wat doet Terre des Hommes tegen seksuele uitbuiting?
Terre des Hommes geeft voorlichting aan ouders om hun kinderen
goed te beschermen. Door kinderen naar school te laten gaan, leren
zij zelf na te denken en voor zichzelf op te komen. Bovendien is een
kind op school veilig. Kinderen die niet naar school gaan en op straat
rondzwerven, zijn sneller slachtoffer van seksuele uitbuiting en/of
geweld. Ook zorgt Terre des Hommes samen met lokale organisaties
en de politie ervoor dat mensen die kinderen misbruiken, worden
opgepakt.

SEKSUELE UITBUITING
Sweetie
Terre des Hommes vecht ook tegen seksuele uitbuiting van kinderen op
internet. Met een computeranimatie van een 10-jarig Filippijns meisje dat
Sweetie werd genoemd betrapte Terre des Hommes in 2013 duizenden
mannen die online op zoek waren naar webcamseks shows met kinderen.
Sweetie werd wereldberoemd, miljoenen
mensen over de hele wereld hoorden
over dit nieuwe probleem: misbruik van
kinderen via het Internet.
Nu maakt Terre des Hommes met
computer experts een robot die
automatisch op het internet mannen
vindt die zoeken naar webcamseks met
kinderen. De robot waarschuwt deze
mannen en kan hun naam doorgeven aan
de politie.
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‘Zij hebben mij gered!’
Chanya komt uit Thailand. Toen hij twaalf was moest hij in zijn
eentje op straat overleven door te bedelen.
Hij vertelt zijn verhaal:
‘Ik zwierf al drie jaar op straat, toen ik werd aangesproken door een
oude man uit Zwitserland. Hij was heel vriendelijk, dit was ik niet gewend. Het leven op straat is zwaar, bijna niemand doet aardig tegen
je. Ik en de Zwitserse man spraken steeds vaker af. Hij kocht mooie
spullen voor mij, zoals kleren. Ik was daar heel blij mee, ik had al lang
geen nieuwe kleren aan gehad. Op een dag vroeg hij me mee naar
zijn huis te gaan. Ik denk daar niet graag aan terug, want dan moet ik
huilen. Hij wilde me steeds aanraken en dwong me om hem te kussen en aan te raken. Gelukkig werd ik op straat aangesproken door
mensen van Terre des Hommes. Zij hebben mij gered! De Zwitserse
man is nu opgepakt en ik woon in een opvangcentrum. Hier leer ik om
ingenieur te worden!’

KINDERHANDEL
Wat is kinderhandel?
Kinderhandelaren vertellen altijd mooie verhalen. Bijvoorbeeld hoe leuk
het is om in een grote stad te wonen en hoeveel mensen ze wel niet
kennen die kinderen zoeken om voor hen te werken. Natuurlijk vertellen ze
er ook bij dat de kinderen een prima salaris kunnen verdienen.
Vooral op het platteland, bijvoorbeeld in Tanzania, Thailand en Cambodja,
gaan veel kinderen niet naar school. Als zij en hun ouders de verhalen
horen van zo’n kinderhandelaar worden ze vaak enthousiast. Ze denken
dat ze veel geld gaan verdienen waarmee ze hun ouders mooi kunnen
helpen! Maar als ze meegaan met zo’n kinderhandelaar en ze dus worden
verhandeld, blijkt altijd dat hij heeft gelogen. Kinderen moeten heel
hard werken, verdienen weinig tot niets en zijn vaak het slachtoffer van
seksueel misbruik en geweld.
Wat doet Terre des Hommes tegen kinderhandel?
Terre des Hommes vangt deze kinderen op en zorgt ervoor dat ze weer
veilig terugkeren naar hun familie. Ook maken we families en de andere
inwoners van dorpen bewust van de gevaren van kinderhandel.
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‘Maar het mooiste van alles: ik kan eindelijk
naar school!’
Divina komt uit Tanzania in Afrika. Zij is tien jaar oud.
Zij vertelt over haar ervaring met kinderhandel:
‘Thuis was er geen geld, dus mijn zus en ik konden niet naar school.
Mijn moeder is weggelopen omdat zij niet meer tegen de armoede
kon. Op een dag kwam er een dame in ons dorp. Zij bood aan voor
mij te zorgen. Ze beloofde me dat als ik met haar mee zou gaan, ik
naar school zou kunnen. Dit wilde ik dolgraag, dus ik geloofde haar en
ging met haar mee. Maar toen ik bij haar huis was aangekomen had
ze heel andere plannen. Ze had tegen mij gelogen en dwong mij voor
haar werken. Ik moest maandenlang elke dag de vloer boenen, de
was schrobben, schoonmaken, afwassen, water halen en koken. Het
was enorm zwaar werk en ik dacht dat ik nooit naar school zou kunnen en ik mijn zusje nooit meer terug zou zien. Gelukkig ontdekten de
mensen van Terre des Hommes mij en werd ik door hen opgevangen.
De dame is gearresteerd en ik ben terug bij mijn familie. Maar het
mooiste van alles: ik kan eindelijk naar school!’

KINDERMISBRUIK
Wat is kindermisbruik?
Mishandeling, verwaarlozing en geweld zijn allemaal vormen van
kindermisbruik. Seksuele en lichamelijke mishandeling zijn vormen
van lichamelijk geweld. Daarnaast bestaan er vormen van geestelijke
mishandeling waardoor kinderen een laag zelfbeeld krijgen.
In landen zoals Bangladesh en Tanzania komt het voor dat meisjes
al op hele jonge leeftijd moeten trouwen. Dat is ook een vorm van
kindermisbruik. Deze meisjes moeten dan trouwen met een man die zij
helemaal niet kennen. Soms is deze man ook veel ouder en behandeldt
zo’n meisje slecht.
Bithy (15) uit Bangladesh werd bijvoorbeeld gedwongen om te trouwen en
moest van haar ouders zwanger worden. Hierdoor kon zij niet meer naar
school. Dankzij de hulp van Terre des Hommes mag zij van haar ouders
nu wachten met kinderen krijgen en eerst haar school afmaken.
Wat doet Terre des Hommes tegen kindermisbruik?
Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van mishandeling, misbruik, verwaarlozing en geweld. Terre des Hommes haalt kinderen uit de situaties waarin zij misbruikt worden, vangt ze op en helpt hen
om te gaan met hun nare ervaringen. Ook zorgen we dat kinderen weer
naar school kunnen.
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‘Dankzij Terre des Hommes kan ik gewoon weer
naar school!’
Palin komt uit India en was pas 13 jaar toen haar ouders haar wilde
uithuwelijken.
Zij vertelt over haar ervaring met kindermisbruik:
‘Mijn ouders dwongen mij om te trouwen zodat de familie het minder
zwaar zou hebben. Ik vond het altijd heel leuk om naar school te gaan
en ik was een van de beste leerlingen van de klas. Maar als ik zou
trouwen zou ik moeten stoppen met school.
Ik vertelde mijn zorgen tegen mijn oudere vrienden en zij vertelde mij
over een actie tegen kindhuwelijken van Terre des Hommes. Daar ben
ik hulp gaan zoeken. Zij adviseerde mij om een klacht in te dienen bij
de gemeente en ik werd meteen geholpen.
Zij bezochten mijn familie en hebben het huwelijk voorkomen.
Dankzij Terre des Hommes kan ik gewoon weer naar school!’

NOODHULP
Wat is noodhulp?
Oorlogen of natuurlijke rampen, zoals bijvoorbeeld orkanen en
aardbevingen, treffen ook kinderen. Sterker nog: vaak is de helft van de
slachtoffers bij noodsituaties jonger dan achttien jaar. Deze kinderen
hebben te maken met angst, honger, geweld of ziekten en zijn heel erg
kwetsbaar voor uitbuiting. Daarom verleent Terre des Hommes ook
noodhulp.
Wat doet Terre des Hommes aan noodhulp?
We vangen kinderen en hun familie op en beschermen
hen. We werken samen met andere hulporganisaties
om meteen hulp te kunnen sturen. Een voorbeeld
hiervan is Giro555. Dit is een groep hulporganisaties
die samen geld inzamelen en mensen helpen bij
natuurrampen, geweld of oorlog. Want samen redden
we meer levens.
De afgelopen jaren hielp Terre des Hommes
onder andere kinderen in Bangladesh die werden getroffen door de
overstromingen, in Nepal kwamen we in actie voor slachtoffers van
een grote aardbeving en in Syrië en Irak hielpen we kinderen die het
slachtoffer werden van oorlogsgeweld.
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Hoe kan jij helpen?
Jij kan meehelpen om kinderuitbuiting te stoppen. Het is niet alleen
heel goed om mee te helpen, maar ook nog eens heel leuk!
Je kan bijvoorbeeld een sponsorloop organiseren met je klas of
school of een benefietavond.
Terre des Hommes winkels
Wist je ook dat Terre des Hommes
winkels door heel Nederland heeft?
Verzamel mooie spulletjes die je niet
meer nodig hebt en breng ze naar een
van onze winkels. Al het ingezamelde
geld wordt gebruikt om kinderen een
beter leven te geven!
Spreekbeurt
Dat je je spreekbeurt over ons houdt
helpt ons ook enorm! Vertel niet alleen
je klasgenootjes, maar ook je familie en vrienden over ons werk. Want
hoe meer mensen ons steunen, hoe meer kinderen wij kunnen redden
van uitbuiting!
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https://www.facebook.com/terredeshommes.nl/
https://www.instagram.com/terredeshommesnl/
https://www.twitter.com/terredeshommes
https://www.youtube.com/user/TerredesHommesNL

Als je meer wilt weten, neem dan een kijkje op onze website:
www.tdh.nl.
Maak ook de Terre des Hommes kruiswoordpuzzel en kleurplaten
met al je klasgenootjes! Je vindt ze ook op de website.

De antwoorden van de quiz zijn: C, B, D.

