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 OEGANDA
 MADAGASKAR

VAN DE STRAAT NAAR AGENT OF 
CHANGE OM KINDERUITBUITING 
TEGEN TE GAAN
Ruth (13) uit Oeganda is pas elf jaar als ze stopt met 
school. Haar broer bekokstooft een huwelijk met 
een oudere man, in ruil voor een motorfiets en wat 
geld. Als Ruth dit ontdekt, vlucht ze het huis uit en 
gaat ze naar Busia, een stad aan de grens met 
buurland Kenia. ‘Bij aankomst in Busia kon ik 
nergens naartoe, ik sliep op straat, in kerken en 
daar waar ik dacht dat het veilig was. Overdag 
probeerde ik wat geld te verdienen met het doen 
van de was of het huishouden bij mensen’. Op een 
dag komt Ruth in contact met de maatschappelijk 
werker van de partner van Terre des Hommes. Die 
stelt vast dat het op straat voor Ruth niet veilig is 
en neemt haar mee naar de politie. Ze gaan op 
zoek naar een veilig onderkomen. In de tussentijd 
woont Ruth tijdelijk in het opvanghuis van Terre 
des Hommes’ partner. Ze gaat naar school en volgt 
een speciaal programma voor meer zelfvertrou
wen en bouwt zo de kracht op om alle vormen van 
kinderuitbuiting te weerstaan. Ze is inmiddels lid 
van de club die dit programma heeft bewerk
stelligd en is daar een van de meiden die nu 
andere kinderen overtuigt van hun rechten en hen 
wijst op de gevaren van uitbuiting. Ze wordt nog 
steeds door onze partner begeleid.

Foto’s: Terre des Hommes / Jan Joseph Stok 
/ Merel van den Enden

Kijk op de website voor meer informatie over 
de achtergrond van kinderarbeid, de aanpak van 
Terre des Hommes en in welke landen wij actief 
zijn. Ga naar: tdh.nl/programmas 

BEDANKT VOOR UW STEUN!

MET UW HULP 
KAN TERRE DES HOMMES...

 € 15,- Schoolcommissies trainen 
in het registreren van 
aanwezig heid van leerlingen 
en daarmee (mogelijke) 
kinderarbeiders opsporen

 € 25,- Schoolmaterialen en een 
schooluniform aanschaffen 
voor één kind

 € 135,- Startkapitaal verschaffen 
om een eigen bedrijfje te 
starten, na een vakopleiding

 € 270,- Eén kind helpen met een 
vakopleiding

PROGRAMMA-UPDATE 2019

In Oost-Afrika gaan meer dan 20 miljoen kinde-
ren naar hun werk in plaats van naar school. Het 
werk dat zo’n 5 procent van deze kinderen doet, 
valt onder de ergste vormen van kinderarbeid. 
Ze werken bijvoorbeeld in de mijnen. Hoewel 
landen in deze regio in de afgelopen jaren hun 
wetten tegen kinderarbeid hebben aangescherpt, 
komt door een gebrek aan geld en kennis van de 
uitvoering daarvan onvoldoende terecht. In 2019 
heeft Terre des Hommes zich ingezet in Oeganda 
om aandacht te vragen voor de gevaren van 
kinderarbeid en in Madagaskar is de problema-
tiek van kinderarbeid in de micamijnen bloot-
gelegd om daar een project te starten.

DE STRIJD TEGEN KINDERARBEID 
IN AFRIKA

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

 13 dialogen hebben plaatsgevonden 
tussen lokale partners en 
gemeenschaps- en geestelijke leiders

 66 medewerkers van de overheid hebben 
training gekregen in het tegengaan 
van gender gerelateerd geweld en 
het stimuleren van economische 
onafhankelijkheid en zelfbeschikking 
voor vrouwen en meisjes

 53 maatschappelijke organisaties 
hebben training gekregen in 
gendergelijkheid zowel in beleid 
als in de praktijk

 213 kinderen en gemeenschapsleden 
hebben deelgenomen aan 
bewustwordingsactiviteiten rondom 
de gevaren van kinderarbeid

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE 
STRIJDEN TEGEN KINDERUITBUITING!
IBAN NL10 INGB 000 252525

‘Ik ben Terre des Hommes zo dankbaar dat ik
naar een moderne school kan gaan en gezellig 

met vrienden kan omgaan.’
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project

De expertise van Terre des Hommes, opgedaan in India bij de aanpak van kinderarbeid in de 
micamijnen, was de aanleiding om ook in Madagaskar te kijken naar kinderarbeid in deze sector. 

Een uitgebreid onderzoek toont o.a. aan dat kinderarbeid hier aan de orde van de dag is, dat 
kinderen bij gebrek aan scholen meegaan om te werken en dat de werkomstandigheden schrijnend 
zijn. De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt om in 2020 een nieuw programma op te starten 

om kinderarbeid in de mica sector in Madagaskar aan te pakken. 

De Amerikaanse zender NBC heeft naar aanleiding van onze inzichten een documentaire 
gemaakt over de situatie van kinderarbeid in de micamijnen van Madagaskar.

ONZE AANPAK

Het beschermen van kinderen. We voor
komen dat ze worden uitgebuit en helpen 
slachtoffers van kinderarbeid. 

Ouders/verzorgers en gemeenschappen 
voorlichting geven over de gevaren van 
kinderarbeid en het belang van onderwijs.

Ouders/verzorgers hulp bieden bij het 
creëren van nieuwe bestaansmiddelen, 
zodat hun inkomen stijgt en hun kinderen 
niet hoeven te werken.

Medewerkers van politie, justitie en 
andere overheidsinstanties leren wat 
kinderarbeid precies inhoudt en wat ze 
ertegen kunnen doen.

Bij lokale en nationale autoriteiten lobbyen 
voor de uitvoering van wetten tegen 
kinderarbeid, zodat bedrijven en families 
stoppen met het uitbuiten van minder
jarigen. Daarnaast stimuleren we over
heden meer geld uit te trekken voor het 
uitvoeren van wetten tegen kinderarbeid.

Samenwerken met lokale en internationale 
organisaties, zodat zij een goed beleid 
ontwikkelen met betrekking tot kinder
arbeid. Samen kunnen we op deze manier 
het beleid van overheden beïnvloeden.

EEN GEMOTIVEERDE LERARES
Sylvia is lerares op de Kifuuyo basisschool in het 
goudmijn gebied van het district Bugiri, 
Oeganda. Sinds 2016 is ze aangesteld als 
SCREAMclub onderwijzer.  Scream staat voor: 
Supporting Children’s Rights through Education, the 
Arts and the Media, (kinderenrechten duidelijk 
maken via onderwijs, kunst en media). Het 
SCREAMprogramma is bedoeld om jongeren 
bewust te maken van de rechten van kinderen, 
met de nadruk op kinderarbeid, zodat ze zich 
kunnen uitspreken en hun gemeenschappen 
kunnen mobiliseren om hier tegenin te gaan. 
SCREAM wil de houding in de maatschappij 
veranderen, een   cultuur van respect voor de 
rechten van kinderen bevorderen en de 
wereldwijde beweging tegen kinderarbeid 
versterken.

Sylvia werkt met veel enthousiasme aan dit doel 
en ziet dat haar leerlingen dat delen. Ze heeft 
wekelijks vergaderingen en organiseert regel matig 
bijeenkomsten voor ouders en de gemeenschap 
om de gevaren van kinderarbeid te bespreken, 
waarbij ook kinderen de kans krijgen om hun 
zegje te doen. Dat het werkt wordt bevestigd door 
de groei van het aantal leerlingen: van 800 in 
2016 naar 1580 in 2019, bijna een verdubbeling 
in drie jaar tijd.

Sylvia’s passie en toewijding zijn niet onopgemerkt 
gebleven. In 2019 werd ze gekozen als ‘de beste 
leraar’ en mocht ze in Busia haar aanpak en 
inzichten met andere leraren delen. Volgens Sylvia 
helpt de SCREAM methode haar enorm om 
bevlogen haar werk te doen en kinderen op de 
juiste manier bij de les te betrekken.

Recent resultaat:
13 februari 2020 is bekend geworden dat mede naar 
aanleiding van het Terre des Hommes onderzoeks
rapport over kinderarbeid in Madagaskar, het 

Europese Parlement (EP) dit onderwerp op de agenda 
heeft geplaatst. Dit betekent dat zowel het Europees 
Parlement, als de Europese Commissie, zich hard gaan 
maken kinderarbeid een halt toe te roepen. 

In 2019 heeft de Eerste kamer de Wet Zorgplicht 
Kinderarbeid aangenomen. Terre des Hommes heeft 
daar samen met o.a. MVO Platform, GAA (Girls 
Advocacy Alliance) and KROS (Kinderrechten in 
Ontwikkelings samenwerking) jarenlang voor gepleit 
en meegeholpen de wetsomschrijving vorm te geven. 
Deze nieuwe wet vraagt bedrijven te verklaren dat zij 

het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als 
blijkt dat een bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende 
is nagekomen, kan een bestuurlijke boete worden 
opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere 
keren beboet zijn, kunnen bovendien strafrechtelijk 
worden vervolgd. Een resultaat om trots op te zijn.

‘Dat mijn leerlingen kunnen lezen en 
schrijven motiveert me iedere dag weer
om op te staan en aan het werk te gaan. 

Lesgeven is mijn roeping!’

Namusobya Sylvia


