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 ETHIOPIË 
 TANZANIA
 OEGANDA

DE KRACHT 
VAN JOURNALISTIEK
Verschillende journalisten uit Kenia, Oeganda en 
Ethiopië volgden een succesvolle training via 
Terre des Hommes partner EACHRights. Als 
opdracht kregen de journalisten mee een verhaal 
te schrijven over kinderen, rekening houdend met 
het ‘no harm’-beleid en met de bescherming van 
kinderen. Het team uit Oeganda schreef over 
kinderhandel vanuit het Karamoja gebied, via 
Nairobi (Kenia) naar Somalië. Dit verhaal werd 
geplaatst in de Oegandese krant ‘The New Vision’. 
Het is opgepikt door het Oegandese parlement en 
naar aanleiding daarvan hebben de Oegandese en 
Keniaanse regeringen 91 reddingsacties waarin 
Karamojong-meisjes op het punt stonden verhan-
deld te worden, met succes uitgevoerd. Deze 
samenwerking is een primeur voor de twee 
regeringen en volgt op een reeks vergaderingen 
en diverse inspanningen van EACHRights om de 
twee regeringen te laten samenwerken inzake 
regionale kinderhandel.

Enthousiast geworden door het resultaat en de 
impact van hun verhalen, heeft het Oegandese 
team redacteuren van andere radio, tv, krant en 
online mediastations uitgenodigd om samen te 
werken in het beschermen van kinderen via 
journalistieke publicaties. Partner EACHRights 
blijft samenwerken met het netwerk van journalis-
ten en een vervolgtraining staat al in de planning. 
Op deze manier wordt kinderhandel via de media 
een halt toegeroepen.

Foto’s: Terre des Hommes / Arie Kievit

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 
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

Van kindmigratie kijken in Oost-Afrika weinig mensen op. Van het 
arme platteland trekken kinderen naar de stad in de hoop op een 
betere toekomst. Kinderhandel met alle gevaren van dien ligt op de 
loer. De gevolgen voor kinderen die het slachtoffer worden van 
kinderhandel zijn ernstig. Ze staan bloot aan criminaliteit, geweld 
en misbruik. Ouders of verzorgers geven kinderen vaak met de 
beste bedoelingen aan ronselaars mee. Ze hopen dat ze zo werk 
krijgen, of een opleiding kunnen volgen. In werkelijkheid vallen deze 
kinderen vaak ten prooi aan uitbuiting en worden ze bijvoorbeeld 
gedwongen tot kinderarbeid of seksueel uitgebuit. Voor kinderen die 
terugkeren naar huis is het erg moeilijk om de draad van hun leven 
weer op te pakken. Hun gezondheid is vaak blijvend aangetast, ze 
zijn getraumatiseerd of depressief en ze vinden het lastig om weer 
normaal te functioneren binnen hun familie en gemeenschap. Terre 
des Hommes werkt in 2019 aan verschillende projecten in de regio.

DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL  
IN AFRIKA

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

 1.697  kinderen zijn in veiligheid gebracht

 2.984 kinderen gaan naar school 

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

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

 265 bijeenkomsten met bedrijven 
om hen bewust te maken 
van kinderhandel en hun 
verantwoordelijkheid om dit tegen 
te gaan

 391 gemeenschapsleden zijn actief in 
kinderbeschermingscomités

 444 ambtenaren nemen deel aan 
trainingen over kinderhandel en 
onveilige migratie

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

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

Kinderen redden van kinderhandel. We 
werken met informanten langs de 
belangrijke migratieroutes. Ook trainen we 
overheidsfunctionarissen en hulpverleners, 
zodat zij slachtoffers van kinderhandel 
kunnen herkennen. Geredde kinderen 
herenigen we zoveel mogelijk met hun 
familie. Ze krijgen van ons ook hulp bij het 
verwerken van hun ervaringen.

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 landgrenzen 
overschrijdt, is het belangrijk dat ons 
programma op regionaal niveau goed 
functioneert. Dan kunnen overheden met 
elkaar samenwerken bij grensovergangen.

project

Het Paths to Safer Childhood project van Terre des Hommes richt zich op kinderhandel 
en onveilige kindmigratie in de noordwestelijke migratie corridor van de Amhara-

regio in Ethiopië. Terre des Hommes werkt daar samen met twee lokale partners. We 
zien dat kinderen door onze inzet nu regelmatig naar school gaan en er veel minder 
kinderen stoppen met school. Door op school informatie te geven over de risico’s 
van kinderhandel, zijn kinderen beter op de hoogte van de gevaren van deze vorm 

van kinderuitbuiting. Ook is door middel van lokale radio en tv aandacht gegeven aan 
kinderhandel en helpt de lokale overheid mee met bewustwordingscampagnes. 

PATHS TO SAFER CHILDHOOD IN ETHIOPIË

als ze wordt opgemerkt door een vrouw. Die brengt 
haar naar een partner van Terre des Hommes. 
Daar wordt ze opgevangen en krijgt ze hulp en 
werkt aan haar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 
Ze volgt een vakopleiding tot naaister en ze wordt 
geselecteerd in het Tanzaniaanse cricketelftal voor 
straatkinderen en gaat in 2019 naar het WK in 
Londen. Met een start-up kit kan ze na het behalen 
van haar diploma aan het werk als naaister. Ook 
heeft ze via de rechter haar vergoeding voor het 
gedane werk als huishoudster alsnog ontvangen. 
Het leven lacht Suzan weer toe.

Belangrijke resultaten 2019: 
 3.843 kinderen hebben steun ontvangen; 

215 kinderen zijn in veiligheid gebracht 
toen ze op het punt stonden verhandeld te 
worden;

 962 gemeenschapsleden hebben deelgenomen 
aan alternatieve inkomensgenererende 
activiteiten en 410 mensen hebben 
hiervoor een training gevolgd;

 1.737 kinderen zijn naar school gegaan;
 6.548 gemeenschapsleden en 4.633 kinderen 

hebben deelgenomen aan 
bewustwordings activiteiten;

 171 overheidsfunctionarissen hebben 
trainingen gevolgd over kinderbescher-
ming en kinderrechten.

Suzan is pas 8 als ze zelf besluit te stoppen met 
school. Ze heeft geen schooluniform en schoolboe-
ken en voelt zich daar niet op haar gemak. Haar 
ouders stribbelen niet tegen want het betekent 
minder kosten voor het gezin dat op het platteland 
van Tanzania, ruim onder de armoedegrens leeft. 
Als haar ouders aan het werk zijn, past Suzan op 
haar broertjes en zusjes en af en toe verkoopt ze 
wat noten op straat. Op een dag klopt een buur-
vrouw aan die een baan voor Suzan weet. Ze vertelt 
van de mogelijkheid om in de stad Mwanza bij een 
gezin te werken. Ze kan dan geld verdienen en ook 
weer naar school gaan. Suzan vertrouwt het niet, 
maar onder dwang van haar vader gaat ze met de 
buurvrouw mee. Ze gaat aan de slag bij een gezin 
en wordt daar vreselijk uitgebuit. Ze moet alle huis-
houdelijke klussen doen, krijgt geen salaris en van 
school is al helemaal geen sprake. Na 8 maanden 
wordt Suzan op straat gezet. Ze zou te lui zijn. Ze 
weet niet waar ze naar toe moet en heeft veel geluk 

VAN KINDSLAAF NAAR HET WK 
CRICKET VOOR STRAATKINDEREN

In de Napak-regio, in het noorden 
van Oeganda, worden kinderen per 
minibus vervoerd naar de hoofdstad 
Kampala. Vaak zijn ze nietsvermoe-
dend onderweg naar een leven vol 
seksuele uitbuiting, mishandeling of 
een ongewenst huwelijk. De 56-jarige 
Lomong Mohamed, een van de 
64 door Terre des Hommes getrainde 
lokale vrijwilligers voor kinder-
bescherming, staat regelmatig op de 
uitkijk aan de hoofdweg om deze 
busjes te onderscheppen. Dat doet hij 
met succes: in de afgelopen drie jaar 

heeft Lomong 21 busjes tegengehou-
den, met daarin gemiddeld vier 
kinderen. ‘Acht gevallen van ver-
krachting van tienermeisjes heb ik 
aan de politie overgedragen en drie 
meisjes die gedwongen moesten 
trouwen. Dankzij de trainingen van 
Terre des Hommes weet ik hoe ik een 
bus moet onderscheppen zonder 
kwaad te worden, maar ook hoe ik 
deze zaken het beste kan afhandelen 
met de politie. Zo zorg ik er bijvoor-
beeld voor dat gevoelige informatie 
over het kind vertrouwelijk blijft.’

LOMONG,
ONZE HELD IN

OEGANDA


