MET UW HULP
KAN TERRE DES HOMMES...
€ 25,-

‘Het werk was vreselijk maar ik zag
geen andere optie…’
Masti was pas 14 toen ze naar Bahir Dar trok om
aan de slag te gaan als keukenhulp. Ze was gestopt
met school en had werk nodig om zichzelf en haar
familie te onderhouden. Ze verdiende maar 4 tot 6
euro per maand. Toen een vriendin haar vertelde
over werk dat maar liefst het viervoudige
per dág opleverde, stopte ze al snel. Zo kwam Masti
op haar 15de in een situatie van seksuele uitbuiting terecht. ‘We verdienden inderdaad meer: zo’n
20, soms zelfs 30 euro per dag. Maar het was
vreselijk’, vertelt Masti. ‘We kregen te maken met
dronken mannen en werden geslagen. Ik had geld
nodig en had geen keus dacht ik...’ De opbrengst
stuurde ze naar haar familie, die dacht
dat ze het als afwasser had verdiend. Na anderhalf
jaar werd Masti aangesproken door een vrijwilliger van Terre des Hommes, die haar vertelde dat
er een alternatief was voor dit leven. Masti besloot
om die kans aan te grijpen. Na anderhalve maand
training in ondernemersvaardigheden en zelfredzaamheid kon Masti met een startkapitaal haar
eigen traditionele koffiehuisje openen. Inmiddels
heeft ze haar zaak uitgebreid: ze verkoopt ook eten
en ze verdient steeds meer. ‘Ik ben heel blij met
deze verandering. Ik vind het werk leuk en ben
vastbesloten verder te groeien.’

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 STRIJD TEGEN SEKSUELE UITBUITING
IN AFRIKA
In Oost-Afrika zijn steeds meer kinderen het slachtoffer van
commerciële seksuele uitbuiting. Ze worden uitgebuit in de
seksindustrie, moeten meewerken aan kinderporno, of
worden gedwongen tot webcamseks. In ruil daarvoor
krijgen zij of hun familie geld, kleding, onderdak en bescherming. Vooral meisjes worden door ronselaars onder
valse voorwendselen van het platteland naar de stad gelokt.
Ze denken dat ze daar naar school kunnen gaan, of een goede baan krijgen. Dit gebeurt niet alleen in de steden, maar
ook aan de kust en in andere drukke toeristengebieden. In
2019 is veel aandacht gegaan naar de aanpak van seksuele
uitbuiting in Kenia, zowel online als in toerisme. Ook met
partners in Oeganda en Ethiopië is gewerkt om seksuele
uitbuiting van kinderen tegen te gaan.
Risicogebieden: kust & toeristengebieden, stad, routes van het platteland
naar de stad en gebieden die economische groei meemaken.

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019
BEDANKT VOOR UW STEUN!

609
408

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE
STRIJDEN TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 000 252525

Kijk op de website voor meer informatie over de
achtergrond van seksuele uitbuiting van kinderen,
de aanpak van Terre des Hommes en in welke
landen wij actief zijn. Ga naar: tdh.nl/programmas
Foto’s: Terre des Hommes / Arie Kievit
/ Zacharias Abubeker
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ETHIOPIË
KENIA
OEGANDA

kinderen krijgen onderwijs of volgen
een vakopleiding
kinderen zijn uit de seksuele uitbuiting
gehaald, en krijgen psychosociale hulp
en waar nodig opvang

36.721 kinderen en gemeenschapsleden

nemen deel aan bewustwordings
activiteiten rondom de gevaren van
seksuele kinderuitbuiting

258

265
125

gezinnen met kinderen krijgen
training in en ondersteuning bij het
opzetten van inkomstengenererende
activiteiten
dialogen met gemeenschapsleiders,
religieuze leiders en maatschappelijke
organisaties
bijeenkomsten & dialogen met
bedrijven
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ONZE AANPAK
Kinderen weghalen uit situaties waarin ze
seksueel worden uitgebuit. We vangen hen
op en zorgen ervoor dat ze kunnen bijkomen
van hun ervaringen. Bovendien kunnen ze
werken aan hun toekomst door naar school
te gaan, of een vakopleiding te volgen.

Aanbieden van alternatieve inkomstenbronnen en kinderen op weg helpen bij het
starten van kleinschalige ondernemingen.

Gemeenschappen (waaronder de ouders/
verzorgers van kinderen) bewust maken
van het bestaan van seksuele uitbuiting,
om uitbuiting te voorkomen. We trainen
ook wetshandhavers, zoals politieagenten.

Werken met ambtenaren / overheden om
ervoor te zorgen dat zij de juiste wetgeving
hebben én dat zij deze uitvoeren, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, training en het met het helpen van
schrijven van beleid (national action plan)

Het opsporen van daders in samenwerking
met politie en justitie.

Ouders/verzorgers leren hoe ze hun
inkomen kunnen verbeteren, zodat zijzelf
en hun kinderen minder snel zullen ingaan
op de loze beloften van ronselaars.

Samenwerken met bedrijven en te kijken
naar mogelijke werkplekkenn.

‘IK WIL ANDERE MEISJES OVERTUIGEN NIET MIJN PAD TE KIEZEN’
Als oudste dochter in een groot gezin is het haar
verantwoordelijkheid om haar familie te onderhouden. Vriendinnen adviseren haar om dat te
doen door seks te hebben met mannen, zoals zij
zelf ook doen. Het is een moeilijke tijd voor de
12-jarige Amina, die naast seksueel, ook verbaal
misbruikt wordt. Als ze op haar vijftiende zwanger
wordt, stopt ze met school. Dan ontmoet ze
Patricia van de lokale partnerorganisatie van Terre
des Hommes. Via Patricia krijgt ze in groepsverband begeleiding en advies hoe ze kan stoppen.
Om in haar levensonderhoud te voorzien ont-

vangt ze wat geld, eten en drinken. Amina’s leven
is inmiddels volledig veranderd. Dankzij Terre des
Hommes kan ze binnenkort weer naar school, om
later dokter te worden. ‘Ik had de hoop opgegeven,
maar ik heb enorm veel geluk gehad. Ik voel me
veilig en ik ben blij dat er mensen zijn die een
beter leven voor me willen.’ Amina vindt het
belangrijk om een mentor te zijn voor andere
meisjes en hen ervan te overtuigen niet hetzelfde
pad te kiezen als zij. ‘Ik wil ze vertellen dat je niet
moet opgeven in het leven, al gaat het slecht.
Je kunt altijd weer op het goede pad komen.’

Abeter Worke,
Agent of Change

Salomon Tefra, werkzaam
voor Terre des Hommes in Ethiopië.

‘Mijn naam is Abeter Worke. Ik ben 13 jaar en
leider van de ‘Girls Club’. Samen met Terre des
Hommes help ik mee om bewustwording over de
gevaren van seksuele uitbuiting te vergroten en de
meisjes te wijzen op hun rechten.’ Abeter is een
Agent of Change; zij lichten kinderen voor over
hun rechten en waarschuwen hen voor de gevaren
van seksuele uitbuiting. Deze meiden spreken
andere kinderen beter aan en zij hebben vaak
ervaringen die zij willen delen. Dit jaar zijn er
40 Agents of Change opgeleid.

‘Naar schatting zijn in Bahir Dar zo’n 4.000 - 5.000
kinderen vanaf 12 jaar slachtoffer van seksuele
uitbuiting. Om deze meisjes uit hun uitbuitings
situatie te halen gaan wij letterlijk de straat op. We
spreken meisjes aan, bieden eten en opvang ,
medische en psychische begeleiding en een
vakopleiding en startkapitaal om een eigen bedrijf
te beginnen als dat wenselijk is. Zo kunnen de
meisjes een eigen bestaan opbouwen. We hebben
tot nu toe al meer dan 200 meisjes geholpen. Dat
lijkt misschien weinig maar ieder leven doet ertoe.
En de reactie van de meisjes is fantastisch.

project

De Keniaanse kuststreek staat bekend om zijn schitterende stranden, maar achter die schoonheid
schuilt een schrijnend probleem. Armoede, maar ook groepsdruk en toerisme dwingen kinderen
in situaties van seksuele uitbuiting. Onderzoek wijst uit dat meer dan 40% van de kinderen aan de
kust weleens met deze vorm van uitbuiting in aanraking is geweest.

In 2019 zijn onder andere:
161 slachtoffers opgevangen en geholpen;
238 kwetsbare kinderen geholpen om naar
school te gaan;
31 scholen bezocht om voorlichting over
seksuele uitbuiting van kinderen te geven.
Ruim 770 kinderen hebben daaraan
deelgenomen;
Dankzij samenwerking met de lokale overheid zijn
vier studiebeurzen toegekend. Dit laat zien dat ook de
overheid zich inzet om seksuele uitbuiting van kinderen
aan te pakken. Ook worden bedrijven betrokken om
stageplaatsen te creëren.
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191 families geholpen met alternatieve inkomsten zodat kinderen niet gedwongen
hoeven te worden om geld te verdienen;
11 kinderbeschermingscomités opgericht met
meer dan 200 leden. Deze mensen zijn ook
getraind.

De meeste gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen
worden niet gemeld bij de politie. Dit moet veranderen
en aandacht hiervoor is belangrijk. Onze lokale
projectpartner is dit jaar toegetreden als lid van de Court
Users Committee (CUC) van een van de rechtbanken
aan de kust in Kenia. Via dit orgaan is het mogelijk om
bij wetshandhavers continue aandacht te vragen voor de
aanpak van deze problematiek.
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