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 TANZANIA
 OEGANDA

Foto’s: Terre des Hommes / Arie Kievit / Sven Torfinn

Kijk op de website voor meer informatie over 
de achtergrond van kindermisbruik, 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...

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

 € 105,- Een jaar op de middelbare 
school financieren

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

 € 270,- Eén kind helpen met een 
vakopleiding

PROGRAMMA-UPDATE 2019

De in Oost-Afrika heersende opvattingen 
(meisjes tellen minder mee dan jongens) 
en tradities spelen een belangrijke rol bij 
kindermisbruik in deze regio.Genitale 
verminking van meisjes, in de volksmond 
meisjesbesnijdenis, en kindhuwelijken 
zijn daar een voorbeeld van. Terre des 
Hommes werkt in 2019 voornamelijk aan 
het bestrijden van meisjesbesnijdenis in 
Tanzania en Oeganda. 

DE STRIJD TEGEN KINDERMISBRUIK 
IN AFRIKA

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

 31.302 kinderen en gemeenschapsleden 
nemen deel aan 
bewustwordingsactiviteiten rondom 
kindermisbruik 

 1.036 tienermoeders en gezinnen met 
kinderen krijgen training in en 
ondersteuning bij het opzetten van 
inkomstengenererende activiteiten

 45 stafleden van justitie en politie zijn 
geholpen bij het rapporteren van 
misbruikgevallen van daders en 
kindvriendelijk interviewen

 322 kinderen ontvangen juridische bijstand

 647 kinderen gaan naar school

 785 kinderen zijn direct in veiligheid 
gebracht

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

ROSEMARY MUSETI (16) 
IS OPGEVANGEN DOOR ATFGM
‘Mijn vader zei tegen mijn moeder dat ik besneden 
moest worden. Mijn moeder wilde dat niet, maar 
mijn vader zei dat zij geen beslissingen over mij 
kon nemen. Ik ging naar de kinderclub op onze 
school en vertelde de leiding over mijn probleem. 
Zij gaven advies om hulp te zoeken bij het opvang
centrum in Masanga. Dat heb ik gedaan. Ik ben 
daar heel goed opgevangen. Alleen al dat ik daar 
terecht kan en beschermd word tegen besnijdenis 
ervaar ik als enorme steun.’

Willemijn de Koning
Na 'probleem'. wat witregels en een quote 'Mijn vader vertelde mijn moeder dat zij geen beslissingen over mij kon nemen.' Dan onder de quote door met: 'Op de kinderclub gaven ze mij het advies om hulp te zoeken..... (verder zoals oude tekst)'
Liefst zo paginavullend mogelijk.
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ONZE AANPAK

Kinderen opvangen tijdens het 
besnijdenisseizoen. We helpen hen met 
tijdelijk onderdak, onderwijs, medische en 
psychosociale zorg en rechtsbijstand.

Binnen gemeenschappen meewerken aan 
het versterken van formele en informele 
kinderbeschermingssystemen en de 
gevolgen van meisjesbesnijdenis uitleggen.

Bewustwording bij gemeenschappen en 
gemeenschapsleiders over de fysieke en 
psychosociale impact van meisjesbesnijde-
nis en mogelijke alternatieve rituelen die op 
een veilige en positieve manier de overgang 
naar volwassenheid symboliseren.

Bij overheden pleiten voor het toepassen en 
navolgen van kindvriendelijke procedures. 
Samen met overheden ontwikkelen we 
betere systemen voor het identificeren en 
behandelen van slachtoffers.

project

EEN ONGESCHONDEN TOEKOMST VOOR 
KURIA MEISJES TANZANIA

Terre des Hommes werkt ook in 2019 samen met partnerorganisatie ATFGM in Tanzania. Zij 
vangt meisjes op en werkt aan een alternatieve ceremonie naar volwassenheid die door ouders en 
gemeenschapsleiders geaccepteerd wordt in plaats van meisjesbesnijdenis. De meisjes worden 
getraind om in gesprek te gaan met gemeenschapsleiders over het gevaar dat deze traditie met 
zich meebrengt. Ook krijgen de meisjes steun om onderwijs te volgen. Ouders, leerkrachten en 

gemeenschapsleiders worden betrokken bij het aanpakken van de problematiek.

‘Ik wil mijn ouders overtuigen 
om deze traditie af te zweren’

Eunice (15)

EZEKIEL 28 IS GETROUWD EN 
BETAALDE DE VOLLE BRUIDSPRIJS 
VOOR ZIJN ONBESNEDEN VROUW

‘Toen ik thuiskwam, was de voorbereiding voor 
mijn besnijdenis al in volle gang. Ik zei tegen mijn 
vader dat ik dit niet wilde, maar hij stond erop dat 
het zou gebeuren. Zo niet, dan was ik voor hem
zo goed als dood en zou ik zijn dochter niet meer 
zijn. Door het jaar heen had ik geleerd over
de effecten van meisjesbesnijdenis, en ik realiseer
de me dat het geen toegevoegde waarde
heeft voor mezelf en onze gemeenschap. Daarom 
heb ik tijdens de besnijdenisperiode bescherming 
gezocht in het opvangcentrum. Ik hoop dat ik 
mijn school kan afmaken, zodat ik daarna andere 
meisjes kan leren om besnijdenis te vermijden. 
Ook wil ik mijn ouders overtuigen om deze 
traditie af te zweren.’

Terre des Hommes geeft veel voorlichting aan jon
ge mannen: zij zijn de toekomstige echtgenoten 
van de meisjes en daarmee een belangrijke 
schakel in het veranderingsproces, door te kiezen 
voor een onbesneden bruid. Die bewustwording 
heeft er inmiddels toe geleid dat de op één na 
grootste clan al overgegaan is op het symbolisch 
bepoederen van het gezicht van de meisjes, zonder 
ze daadwerkelijk te besnijden en hiermee wel de 
traditie in een andere vorm voort te zetten.

Afgelopen jaar is een nieuw districtshoofd aangesteld 
die onder andere de politie aanstuurt. Hij is fel tegen 
de besnijdenis en heeft voor het eerst het leger ingezet 
om meisjesbesnijdenis te bestrijden. Dat is terug te zien 
in de cijfers: in 2019 werden in totaal 142 mensen 
gearresteerd, waaronder besnijdsters, ouders en 
familieleden, jongemannen die meisjes dwingen tot 
besnijdenis en traditionele leiders.

De resultaten van ATFGM in 2019:
 40 rechtszaken zijn opgevolgd door 

onze partner 
 557 kinderen zijn tijdens het besnijdenisseizoen 

opgevangen in een tijdelijke opvang, in 
totaal zijn 785 kinderen opgevangen

3 0.995 kwetsbare kinderen en gemeenschapsleden 
hebben meegedaan aan bewustwordings
sessies 

Wat doen we in het opvangcentrum?
• bewustwording creëren; seksuele voorlichting en 

de gevolgen van besnijdenis.
• geven van weerbaarheidstrainingen
• aanbieden van een certificaat van het doorlopen 

van het programma als alternatief ritueel 
• sommige kinderen leiden we op tot Agent of 

Change om de kinderen zelf de boodschap te 
laten verkondigen binnen de gemeenschap. 
Ook kinderen die buiten het centrum verblijven 
en geen risico lopen helpen ons het verhaal te 
verspreiden

‘Ik ben ervan overtuigd dat het lichaam 
gemaakt is als een geheel. Niet om in 

te snijden. Mensen kennen de negatieve 
effecten van meisjesbesnijdenis niet. 

Weten niet hoe gevaarlijk het is. Het is 
vreselijk om te denken dat onbesneden 

meisjes geen echte vrouw zijn.’


