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Kijk op de website voor meer informatie over 
de achtergrond van kinderhandel, 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 aanwe-
zigheid van leerlingen en 
daarmee (mogelijke) kinder-
arbeiders 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 Azië bestaat 21 procent van de migranten uit 
kinderen en jongeren. Zij hebben vaak te maken met 
discriminatie, mishandeling, verwaarlozing en 
uitbuiting, zowel onderweg als op de plaats van 
bestemming. Kindmigranten lopen bovendien het 
risico om tijdens hun reis in handen te vallen van 
mensenhandelaren. Elk jaar worden naar schatting 
1,2 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderhandel. 
Ze belanden in de criminaliteit, worden seksueel 
uitgebuit of worden gedwongen om gevaarlijk en 
zwaar werk te doen. De activiteiten van Terre des 
Hommes in 2019 zijn vooral gericht op het navolgen 
van kinderrechten en wetshandhaving en bekendheid 
geven aan de problematiek.

DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL  
IN AZIË

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

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

 692.946 kinderen en gemeenschapsleden 
nemen deel aan bewustwordings-
activiteiten rondom de gevaren van 
kinderhandel

 71 dialogen met gemeenschapslei-
ders, religieuze leiders 

 2.297 ambtenaren nemen deel aan 
trainingen over kinderhandel en 
onveilige migratie

 238 Maatschappelijke organisaties 
worden getraind in gendergelijk-
heid en bijbehorende rechten

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

In India wordt een groot aantal kinderen verhan-
deld voor kinderarbeid of seksuele uitbuiting.  
In Khamman, Zuidwest-India, gaan 15.000 auto-
mobilisten en 5.000 vrachtwagenchauffeurs 
meehelpen om kinderhandel in dit gebied aan te 
pakken. Zij rijden dagelijks op de weg en zien wat 
er op straat gebeurt en wie de buurt bezoekt. Met 
hun medewerking zorgen zij voor bewustwording 
over de gevaren van kinderhandel bij hun klanten 
en dienen als informant voor de politie. Het 
initiatief is met open armen ontvangen door 
de chauffeurs.

 ‘We zijn trots dat we op deze manier 
ons steentje bij kunnen dragen.’

 - chauffeurs 

KINDERBESCHERMING
OP WIELEN

 NEPAL
 FILIPPIJNEN

 BANGLADESH
 INDIA
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Sania (18) komt uit een arm gezin in Dhaka, 
Bangladesh. Haar vader is overleden en haar 
moeder runt het huishouden met 4 kinderen. 

Sania geeft les op een school. Daarnaast maakt ze 
met haar moeder maaltijden die ze bezorgt bij 
bedrijven in de buurt. Met dit werk en haar 
achtergrond loopt ze verhoogd risico om verhan-
deld te worden. Dankzij een tip van een vriendin 
komt ze in contact met de lokale partner van Terre 
des Hommes. Daar hoort ze over de gevaren van 
kinderhandel, de rechten van kinderen en het 
recht op bescherming. Ze neemt deel aan verschil-
lende activiteiten en volgt trainingen over be-
scherming van kinderen, kinderarbeid, kindhu-
welijken, gendergerelateerd geweld en 
kindermisbruik. Ze leert hoe ze andere kwetsbare 
kinderen kan behoeden voor deze gevaren.

Ze doet mee met grote kinderrechten-evenementen 
zoals Dag voor de Rechten van het Kind en spreekt 
bij de lokale overheid. 

Het leven van Runa (17) uit 
Bangladesh verloopt prima 
totdat haar ouders gaan schei-
den. Haar moeder heeft de zorg 
over vijf kinderen en kan dat 
met haar baan als huishoudster 
niet bolwerken. Als Runa 15 is 
wordt ze door haar moeder 
gepusht om te trouwen met een 
oudere man. Runa ziet dat niet 
zitten en vlucht naar Dhaka. Ze 
gaat niet meer naar school, leeft 
in een sloppenwijk en werkt in 

een kledingfabriek. Daar komt 
ze in aanraking met onze 
lokale partner. 

Via deze partner krijgt ze hulp. 
Ze leert anders naar zichzelf te 
kijken werkt aan haar zelfbeeld. 
Ze leert alles over het voor-
komen van kinderhandel, 
gendergelijkheid en de rechten 
van kinderen en het recht op 
bescherming van kinderen. 
Via mediatrainingen weet ze 

hoe ze deze boodschap moet 
verkondigen. Ook volgt ze een 
computertraining en werkt ze 
nu dankzij de aanbeveling van 
de partner, op de administratie 
bij een bedrijf. 

Het leven lacht Runa weer toe 
en zij heeft haar draai gevon-
den als voorvechtster van 
kinderrechten.

“Via dit netwerk heb ik ervaring, bewust-
zijn voor mezelf en voor onze gemeen-

schap opgedaan. Ik heb veel geleerd over 
de verschillende aspecten van kinder-

handel. Ik heb mediatraining gevolgd en 
heb een goede manier gevonden om onze 

mening, activiteiten en problemen te 
delen. We kunnen onze stem laten horen 

bij de autoriteiten’.

SANIA GAAT DOOR HET VUUR OM KINDEREN 
TE BESCHERMEN TEGEN KINDERHANDEL

RUNA, WEG UIT DE SLOPPENWIJKEN
VAN BANGLADESH

ONZE AANPAK

Kinderen weerbaar maken tegen kinder
handel, door hen uit te leggen wat deze 
praktijken zijn, dat ze illegaal zijn en negatie
ve gevolgen voor hen hebben. Hetzelfde 
doen we met hun ouders/verzorgers en de 
gemeenschappen waarin ze wonen.

Samenwerken met lokale organisaties en 
de particuliere sector, zodat ook zij hun 
steentje kunnen bijdragen aan de strijd 
tegen kinderhandel. Bijvoorbeeld 
vervoersbedrijven (denk aan busbedrijven), 
kunnen hun chauffeurs vragen te letten op 
kinderen die alleen reizen.

Samenwerken met lokale en nationale 
overheden voor het verbeteren en uitvoeren 
van hun kinderbeschermingsbeleid én voor 
het opsporen en berechten van daders. 
Omdat kinderhandel landsgrenzen 
overschrijdt, is het belangrijk dat ons 
programma op regionaal niveau goed 
functioneert. Dan kunnen overheden met 
elkaar samenwerken bij grensovergangen.


