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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,- 25 kinderen en hun families 
een week lang rechtsbijstand 
geven

 € 25,- Een schooluniform, boeken 
en een plek om te leren 
regelen voor één kind

 € 45,- Een kind naar school sturen 
en inkomensondersteunende 
activiteiten voor het gezin 
faciliteren

PROGRAMMA-UPDATE 2019

 BANGLADESH
 INDIA

In Azië leven meer dan een half miljard mensen onder de 
armoedegrens. Armoede is dan ook een van de belang-
rijkste redenen dat kinderarbeid daar zoveel voorkomt. 
Ook beschouwen Aziaten kinderarbeid vaak als iets 
vanzelfsprekends. Kinderarbeid heeft grote gevolgen. 
Kinderen lijden er lichamelijk en geestelijk onder. Ze 
gaan niet naar school, of presteren op school minder. 
Dat minimaliseert hun kansen, waardoor ze zich ook 
wanneer ze zelf volwassen zijn niet aan hun armoede 
kunnen ontworstelen. Ongeveer 41 miljoen kinderen in 
Azië zijn dagelijks aan het werk. Wij richten ons met dit 
programma op kinderen die zeer zwaar en gevaarlijk 
werk doen. Het tegengaan van kinderarbeid in de mica-
mijnen in India is een van onze belangrijke projecten. 

DE STRIJD TEGEN KINDERARBEID 
IN AZIË

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

 388 kinderen zijn gered uit 
uitbuitingssituaties en opgevangen 
door hulpverleners

 517 kinderen zijn opgeleid tot ‘agent 
of change’ waardoor ze beter voor 
zichzelf en anderen op kunnen komen, 
bijvoorveeld in kinderclubs en op 
school

 15.864 kinderen en gemeenschapsleden 
hebben deelgenomen aan 
bewustwordingsactiviteiten

 2.512 gezinnen met kinderen krijgen 
ondersteuning bij (voorlichting over) 
inkomstengenererende activiteiten

 4.733 kinderen gaan naar school

 461 bedrijven hebben deelgenomen 
in evenementen ter promotie van 
kinderrechten en aanpak van 
kinderarbeid

 187 maatschappelijke organisaties zijn 
lid geworden van netwerken die 
promotie van kinderrechten nastreven

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

In Bangladesh werken ongeveer 7,2 miljoen 
kinderen onder de 14 jaar, waarvan 1,29 miljoen 
betrokken zijn bij de ergste vormen van kinder
arbeid. De meesten zijn werkzaam in de hoofdstad 
Dhaka en Chittagong.

‘Ik droomde alleen maar van overleven. Nu 
droom ik ervan om politieagent te worden. Ik wil 
zo lang mogelijk studeren en zorgen dat mijn 
broers en zussen goed opgeleid worden. Ik wil niet 
dat zij kinderarbeiders worden zoals ik. Ik wil ze 
een beter leven geven. Ik weet het, ik moet hier 
hard voor werken en daar ben ik klaar voor. ‘

De 10-jarige Pawan uit Jharkand, India, moest 
stoppen met school om zijn ouders bij te staan bij 
het winnen van mica om extra inkomen te 
verdienen. Terre des Hommes’ lokale partner 
merkte Pawan op en wilde graag dat hij lid werd 
van de kinderclub. Samen met de club hebben zij 
de ouders van Pawan overtuigd van het belang van 
onderwijs voor Pawan en hebben zij advies en 
steun gekregen over alternatieve inkomstenbron-
nen. Na een aantal gesprekken zegde de familie 
toe en kon Pawan weer naar school. Pawan is een 
ontzettend enthousiaste leerling. Hij gaat regel-
matig naar school, leest de kranten en houdt zijn 
familie op de hoogte van wat er in de wereld 
gebeurt. Hij volgt inmiddels ook computerlessen. 
‘Ik wil graag leraar worden en anderen overtuigen 
van het belang van onderwijs’, aldus Pawan. 

Dit jaar heeft de Eerste kamer de Wet Zorgplicht Kinder
arbeid aangenomen. Terre des Hommes heeft daar 
samen met o.a. MVO Platform, GAA and KROS (Kinder
rechten in Ontwikkelingssamenwerking) 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 onvoldoen
de 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.
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Mica is een veelzijdig mineraal uit India. Kinderen worden uitgebuit doordat ze de 
grondstof uit de mijnen halen, het verzamelen of sorteren en gaan niet naar school. 
Het Mica-project is een goed voorbeeld van de nieuwe Terre des Hommes aanpak: 

met diverse stakeholders de problematiek van kinderarbeid aanpakken. 

DHEENA BANDU, HELD IN INDIA

AANPAK VAN KINDERARBEID IN DE MICAMIJNEN IN INDIA 

Dheena Bandhu werkt al vijfen-
twintig jaar bij Terre des Hom-
mes in India. ‘Ik werk met 
leerkrachten en kinderen op de 
kinderopvang en basisscholen. 
Ik ga in gesprek met ouders en 
de schoolcommissies. Mijn 
aanpak is gericht op de holisti-
sche ontwikkeling van kinderen 
die gaat van fysieke en motori-
sche capaciteiten tot creatieve en 
emotionele vaardigheden. Met 

schoolmaterialen en sport en 
spel stimuleer ik praktisch leren 
door middel van activiteiten. 

Ik heb contact met de schoollei-
ding, leraren en ouders. Ik geef 
trainingen, doe dingen voor en 
kijk hoe zaken opgepikt worden. 
Wat me in mijn werk drijft? De 
kinderen. Ik vind het belangrijk 
om jong te beginnen. Als we 
eerder ingrijpen in hun leven 

door middel van onderwijs, 
kunnen we een gezonde en 
welvarende toekomstige genera-
tie creëren. Het is een uitdaging 
om mensen te overtuigen om te 
veranderen. Maar als ze dat 
eenmaal doen, willen ze niet 
meer terug.’

‘Met ons team
maken we de leeromgeving 

weer kleurrijk’

In India hebben we ons werk voortgezet
en werken we aan verdere verbetering.
De resultaten: 
 41 kindvriendelijke dorpen 
 3.300 kinderen volgen kwalitatief onderwijs 

 890 gezinnen zijn geholpen met ondersteuning 
om additionele inkomsten te genereren

 4.460 aanvragen gedaan bij de overheid om 
sociale voorzieningen te treffen voor de 
verschillende communities. 

ONZE AANPAK

Het beschermen van kinderen. We voor
komen dat ze worden uitgebuit en helpen 
slachtoffers van kinderarbeid. Naast opvang 
en hulp krijgen zij de kans om weer naar 
school te gaan, of om een vakopleiding te 
volgen als ze daarvoor oud genoeg zijn. 

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 en 
betere werkafspraken, zodat hun inkomen 
stijgt en hun kinderen niet hoeven te werken.

Kinderen helpen uit de situatie van 
kinderarbeid te stappen met medische, 
psychosociale en juridische hulp

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 overheden 
meer geld uit te trekken voor het toepassen 
van wetten tegen kinderarbeid.

Het voeren van mediacampagnes tegen 
kinderarbeid en voor het bieden van 
alternatieven

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.

Bedrijven informeren over kinderarbeid, 
te ondersteunen bij het invoeren van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
door het controleren op kinderarbeid en 
arbeidsomstandigheden in hun eigen 
productieketen. We moedigen nieuwe 
bedrijven aan deze controles op te zetten, 
zodat gezinnen voldoende inkomen 
ontvangen en kinderen beschermd worden.

project

‘Koken, schoonmaken en de was doen
was mijn dagelijkse routine,

van 7 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds’,
Jhilmil (9 jaar)

Als Terre des Hommes’ partner de jonge Jhilmil uit 
Bangladesh spot als huishoudster bij een werkgever 
gaat ze niet naar school, moet ze hard werken en 
krijgt ze onderbetaald. Ze gaan in gesprek met de 
werkgever om hem ervan te overtuigen dat Jhilmil 
recht heeft op onderwijs. Na enig tegenstribbelen 
komen ze overeen om Jhilmil twee uur per dag 
naar school te sturen. Controles wijzen uit dat deze 
afspraak niet nageleefd wordt. De partner gaat weer 
veelvuldig in gesprek met de werkgever en nodigt 
hem uit voor een bijeenkomst met andere werk-
gevers van andere kinderarbeiders om hen bewust 
te maken van het belang van ontwikkeling voor de 
jeugd en het recht op onderwijs voor kinderen. Dit 
opende de ogen van de man. 

Jhilmil gaat nu regelmatig naar school. Ze is lid 
van de kinderclub en heeft haar zusje en broertje 
ingeschreven op school. Haar werkgever betaalt 
haar nu 42 euro per maand en laat haar regelmatig 
naar school gaan. Ze heeft zelfs vakantiedagen.

JHILMIL EN PAWAN GAAN
WEER NAAR SCHOOL


