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 CAMBODJA BANGLADESH
 INDIA

In dit project, opgestart in 2019, werkt Terre des 
Hommes samen met MediaOne, een organisatie 
met veel ervaring in het organiseren en maken 
van bewustwordingsactiviteiten. Al bijna 3.000 
jongeren zijn dit jaar betrokken bij de bewustwor-
dingsbijeenkomsten. Via kinderclubs komen 
jongeren bijeen en leren tijdens bijeenkomsten 
hoe ze foto’s en video’s kunnen maken. Ook 
krijgen ze hulp bij hun huiswerk en worden ze 
ondersteund met boeken en schriften. Zo leren
de jongeren de problemen rondom kindhuwelij-
ken in hun gemeenschap bespreekbaar te maken. 
Het project helpt hen samen te werken aan 
oplossingen die hun levensomstandigheden 
verbeteren en hun rechten respecteren.

Mondol Kiri is de grootste provincie van 
Cambodja, maar ook het dunst bevolkt. De meeste 
inwoners in de zwaar beboste bergen behoren tot 
de Bunong, een van de tientallen inheemse bevol-
kingsgroepen van Cambodja. De druk om een 
gezin te stichten is onder de Bunong groot. De 
familie wordt gezien als de sleutel tot geluk en 
wordt vaak vanaf een leeftijd van 15 of 16 jaar 
gestart. Als tienermeisjes zwanger raken, wordt 
trouwen vaak als de enige oplossing gezien.

Foto’s: Terre des Hommes / Adnan Wahid

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

 € 32,- Een ambtenaar opleiden in 
kinderrechten en het herken-
nen van uitbuiting

 € 65,- Een slachtoffer een jaar lang 
met onderwijs helpen

PROGRAMMA-UPDATE 2019

Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, seksueel 
misbruik en geweld tegen meisjes en vrouwen komen in 
Azië veel voor. Kindhuwelijken zijn daar een ‘gewoon’ 
verschijnsel. De oorzaken van deze vorm van kinder-
misbruik zijn complex, deels door cultuur bepaald, maar 
hebben vooral te maken met armoede en gebrekkig 
onderwijs voor meisjes. Meisjes in Azië tellen ook 
minder mee dan jongens, waardoor het voor hen niet 
vanzelfsprekend is dat ze voor zichzelf opkomen en hun 
eigen beslissingen nemen. Ook wetgeving om seksueel 
misbruik en andere problemen aan te pakken is vaak 
niet op orde of wordt niet toegepast. IMAGE is een van 
de spraakmakende projecten van Terre des Hommes 
die kindhuwelijken en hoe er mee om te gaan op de 
kaart zet. Ook in Cambodja zijn we een project gestart 
om de strijd tegen kindhuwelijken aan te gaan. 

DE STRIJD TEGEN KINDERMISBRUIK 
IN AZIË

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

 230.547 kinderen en gemeenschapsleden 
hebben deelgenomen aan 
bewustwordingsactiviteiten

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

 1.430 kinderen gaan naar school

 867 kinderen zijn direct opgevangen

 2.048 gemeenschapsleden maken deel uit 
van kinderbeschermingscommittees. 

 68 maatschappelijke organisaties hebben 
deelgenomen aan netwerken die 
promotie van kinderrechten nastreven

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

We zorgen ervoor dat meisjes naar school 
gaan en dat gemeenschappen (inclusief 
jongens en mannen) zich bewust worden 
van de negatieve gevolgen van tradities als 
kindhuwelijken. Ook werken we samen met 
(getrouwde en ongetrouwde) meisjes en 
jongens aan hun weerbaarheid, zodat ze 
zichzelf kunnen beschermen tegen geweld.

Slachtoffers van seksueel geweld 
- kindhuwelijken zijn ook een vorm van 
seksueel geweld en misbruik - krijgen hulp. 
Die bestaat uit medische en psychologische 
zorg, onderdak, juridische bijstand en hulp 
bij het reïntegreren in de gemeenschap of 
op school. Kinderen die getrouwd zijn 
krijgen speciale hulp, zodat de gevolgen 
van hun huwelijk voor hen minder ernstig 
zijn en hun gezondheid zich verbetert. 
Ze worden geïnformeerd over gevaren van 
tienerzwangerschappen en hoe deze te 
voorkomen.

We pleiten bij overheden en internationale 
organisaties voor beleid en wetten die 
kinderen beschermen. Ook zetten we ons 
in voor een goede geboorte- en 
huwelijksregistratie en voor het vormen 
van tiener- en vrouwengroepen. Daarnaast 
werken we samen met bekende personen 
en de media om overheden en 
gemeenschappen bewust te maken van de 
problemen en risico’s , zodat ze kinderen 
hiertegen beter beschermen.

We maken medewerkers van politie en 
justitie bewust van seksueel geweld en 
misbruik en geven hen trainingen. Ook 
willen we dat het voor misbruikte kinderen 
makkelijker wordt om rechtsbijstand te 
zoeken. We geven hen juridische 
ondersteuning, zodat daders kunnen 
worden vervolgd.

IMAGE
Het Initiatives for Married Adolescent Girls’ Empowerment (IMAGE) is een uniek programma in India 

en Bangladesh. Het richt zich niet specifiek op het voorkomen van kindhuwelijken, maar werkt met de 
meisjes die al getrouwd zijn. Hun situatie is vaak erbarmelijk. Ze gaan niet meer naar school, krijgen 
te jong kinderen, hebben geen toegang tot goede zorg en moeten veel huishoudelijk werk doen. Deze 

problematiek is nauwelijks zichtbaar, omdat hun schoonfamilie de meisjes vaak binnenhoudt.

In Bangladesh is
59% van de meisjes

getrouwd
voor hun 18e. 

WEER NAAR SCHOOL
Door met de meisjes én hun schoonfamilie, met 
name hun schoonmoeders en echtgenoten, in 
gesprek te gaan, ontstaat er begrip en respect voor 
de jonge bruiden. Zo krijgen ze de kans om de 
geboorte van hun eerste kind uit te stellen en meer 
tijd te plannen tussen zwangerschappen. Dit komt 
de gezondheid van de meisjes (en ook hun babies) 
ten goede. Bovendien verbetert het de positie van 
het meisje binnen haar nieuwe familie. Vooral als 
het lukt deze meisjes op school te krijgen.

IK BEN BLIJ DAT IK WEER OP 
SCHOOL ZIT.
Suraia (16) is een van de meisjes die dankzij 
IMAGE een eigen leven heeft, maar dat was op het 
nippertje.

Suraia geniet van school en vindt het heerlijk om 
met haar vrienden samen te zijn. De grootouders 
van Suraia vinden dat laatste maar niets en 
besluiten dat ze moet trouwen met haar 21-jarige 
neef. Dat is ook niet raar in Bangladesh. Als ze 
getrouwd is, komt Suraia al snel in contact met 
IMAGE. Ze komt in een praatgroep en krijgt 
seksuele voorlichting, voorlichting over gezonde 
voeding, gezinsplanning, persoonlijke verzorging 
etc. Haar man gaat deel uitmaken van de mannen-
groep en leert over de rechten van meisjes,ge-
zondheidszorg, onderwijs en zorg voor kinderen 
– typische aandachtspunten waar eerder alleen de 
vrouw het omkijken naar had.

Na de sessies besluiten ze samen om het krijgen 
van kinderen nog even uit te stellen en gaan eerst 
werken aan hun economische zelfstandigheid. Ze 
beginnen een pluimveebedrijf en verbouwen 
verschillende seizoensgroenten. Suraia gaat weer 

naar school en is inmiddels ook ‘Agent of Change’. 
Ze vertelt wat ze geleerd heeft en de manier 
waarop zij en haar man geholpen zijn veelvuldig 
aan vrienden en familie en de gemeenschap 
waarin ze leeft. 

“Ik ben erg blij dat ik mijn
opleiding kan vervolgen. Ik wil op

een dag leraar worden. ‘

Op deze manier leren vroeg getrouwde stellen die 
deelnemen aan het Image Plus-programma van 
Terre des Hommes hoe ze hun heden en hun 
toekomst kunnen plannen: door ondersteuning, 
hulp, onderwijs en begrip.

14-JARIGE BRUID
Op haar 14e wordt Salma door haar ouders 
uitgehuwelijkt. Haar man mishandelt haar, maar 
Salma kan geen kant op. Ze verlaat haar man en 
vlucht naar haar ouders en besluit te scheiden. 
Haar ouders accepteren die keuze niet en dwin-
gen haar tot een tweede huwelijk. Ook dan wordt 
ze mishandeld. Als ze zwanger blijkt te zijn, keert 
ze weer terug naar het ouderlijk huis. Ook thuis 
wordt ze mishandeld en ze is de wanhoop nabij. 
Alleen de zorg voor haar kind voorkomt dat ze 
zelfmoord pleegt.

Op dat moment komt ze in contact met IMAGE. 
Ook haar ouders volgens sessies via familieclubs 
waarin gesproken wordt over de nadelige 
gevolgen van kindhuwelijken en de juridische 
implicaties ervan.

Salma is inmiddels een zelfverzekerd meisje dat 
de kracht heeft om zich te verzetten tegen een 
derde huwelijk waar haar ouders op aandrongen. 
Ze volgt de middelbare school en wil proberen om 
naar de universiteit te gaan.

project

‘Nu heb ik de kracht om verder te leven en geweld 
tegen vrouwen te bestrijden. Eerst wil ik een 

opleiding volgen en een baan vinden en dan na 
mijn 18e weer trouwen.’


