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Mica zit in heel veel producten van make-up, elektronische 
apparatuur, verf, tot auto’s. Een auto kan snel een kilo
mica bevatten. Het zit in de kunststoffen onderdelen, 
in de elektronica, in de verf- en coating. Terre des 
Hommes heeft de kinderarbeid in de micamijnbouw 
echt op de kaart gezet, door eerst onderzoeken uit te 
voeren in India. En nu gaan we deze kennis en ervaring 
toepassen in ons werk voor kinderen in Madagaskar. 

TOENAME KINDERARBEID DOOR CORONA

Helaas wordt school voor meisjes door veel families 
in Afrikaanse landen niet als een prioriteit gezien. 
Al vroeg worden meisjes van school gehaald om te gaan 
werken of ergens in de kost te gaan. Dat overkwam ook 
Felegush in Ethiopië. Als kind van gescheiden ouders 
werd zij op tienjarige leeftijd naar Gondar gestuurd 
om als hulp in de huishouding te gaan werken bij een 
familie. ‘Ik voelde me slecht. Ik was steeds aan het werk 
en ze waren heel onaardig tegen mij’, aldus Felegush. 
Een jaar later werd zij zelfs naar de hoofdstad Abbis 
Abeba gebracht, naar een volgende familie. Eind 2019 
belandde zij op straat. Gelukkig keerde zij met hulp van 
de politie terug naar Gondar en via onze partner werd 
zij teruggebracht naar haar familie. 
Toen kon zij voor het eerst naar school! In 2020 gooide 
het coronavirus echter roet in het eten. Ook in Ethiopië 
gingen de scholen maanden dicht en Felegush (13) 
ging alweer aan het werk, nu als fulltime geiten-
hoedster. De agrarische sector telt ook het grootste 
deel van de werkende kinderen, ca. 70 procent. 
Gelukkig kon Felegush met onze steun eind 2020 
toch weer naar school! 

Foto’s: Terre des Hommes

Om slachtoffers van seksuele uitbuiting te 
beschermen, brengen wij ze niet herkenbaar in 
beeld en gebruiken we niet hun werkelijke namen.
 
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!

PROGRAMMA-UPDATE 2020

DE STRIJD TEGEN KINDERARBEID 
IN AFRIKA

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020

 84 medewerkers van de overheid in Oeganda 
hebben training gekregen in het tegengaan van 
gendergerelateerd geweld en het stimuleren 
van economische onafhankelijkheid en 
zelfbeschikking voor vrouwen en meisjes.

 183 kinderen en gemeenschapsleden hebben 
deelgenomen aan bewustwordings activiteiten 
rondom de gevaren van kinderarbeid.

 11 dialogen hebben plaatsgevonden met 
vertegen woordigers van het bedrijfsleven 

  om kinderarbeid tegen te gaan.

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN 
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

WERKEN IN DE 
MICAMIJNBOUW 
BEHOORT TOT DE 
ZWAARSTE VORMEN 
VAN KINDERARBEID 

MET UW HULP 
KAN TERRE DES HOMMES...

...training geven aan school
commissies in aanwezig
heids registratie en opvolging 
van gevallen van kinderen 
die niet (meer) naar school 
komen. 

...schoolmaterialen en een 
schooluniform aanschaffen 
voor één kind.

 ...startkapitaal verschaffen 
om een eigen bedrijfje te 
starten, na een vakopleiding.

...één kind helpen met 
een vakopleiding.

€ 15,- 

€ 135,- 

€ 270,- 

€ 25,- 

Terre des Hommes is in 2020 begonnen met 
de voorbereidingen voor een programma om 
kinderarbeid in de micamijnen tegen te gaan 
in Madagaskar. Dit programma gaat in 2021 
van start. Zie ook de achterzijde.

 OEGANDA
 ETHIOPIË
 MADAGASKAR

In Oost-Afrika gaan meer dan twintig miljoen 
kinderen naar hun werk in plaats van naar school. 
Het werk dat een miljoen van deze kinderen doet, 
valt onder de ergste vormen van kinderarbeid. 
Ze werken bijvoorbeeld in mijnen. Hoewel landen in 
deze regio in de afgelopen jaren hun wetten tegen 
kinderarbeid hebben aangescherpt, komt van de 
naleving - door een gebrek aan geld en kennis - 
onvoldoende terecht. In 2020 heeft Terre des 
Hommes zich ingezet in Oeganda om aandacht 
te vragen voor de gevaren van kinderarbeid en 
zorgen we ook in Ethiopië ervoor dat kinderen 
terug naar school gaan. Daarnaast zijn we ons 
gaan richten op Madagaskar, nadat onderzoek 
van Terre des Hommes uitwees dat kinderen 
daar fors worden uitgebuit in de micamijnbouw. 
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Uitgelicht 
project

De expertise van Terre des Hommes, opgedaan in India bij de aanpak van kinderarbeid in de 
micamijnen, was de aanleiding om ook in Madagaskar te kijken naar kinderarbeid in deze sector. 

Madagaskar staat in de top drie van micaexporterende landen. Eind 2019 publiceerde 
Terre des Hommes haar onderzoeksrapport over kinderarbeid in de micamijnbouw in Madagaskar, 
voor ons een land waar we nog niet eerder actief waren. In 2020 is er een nieuwe samenwerking 

aangegaan met andere organisaties voor het opzetten van een hulpprogramma. Het Amerikaanse 
Ministerie van Arbeid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben financiële 

steun toegezegd voor de aanpak van kinderarbeid, waarbij ook UNDP en UNICEF zijn betrokken. 
Het opstarten van het hulpprogramma vergt veel voorbereiding. Het programma ging in 2021

van start. Terre des Hommes zal ook een kantoor in Madagaskar openen. 

ONZE AANPAK

Het beschermen van kinderen. We voor
komen dat ze worden uitgebuit en helpen 
slachtoffers van kinderarbeid. 

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

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 over
heden meer geld uit te trekken voor het 
uitvoeren van wetten tegen kinderarbeid.

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.

Mica mijnbouw is vaak een familieaangelegen-
heid. Zeker in Madagaskar. Met de uitzondering 
van tieners, zijn kleine kinderen zelden 
alleen aan het werk. Met het ouder worden, 
verandert de rol van kinderen in het werkproces. 
Jonge kinderen doen vaak dezelfde activiteiten 
als de vrouwen, meer gericht op het verzamelen 
en stukslaan van brokstukken. Oudere jongens 
graven mijngaten en gaan de diepte in 
om mica uit te hakken. De 13-jarige Felicia 
(niet de op de foto) in een sorteerbedrijfje in 
de buurt van het stadje Amboasary. Ze woont 

bij haar moeder en acht broers en zusjes. 
Ze is nog nooit naar school geweest en doet 
het werk dat de volwassenen ook doen bij het 
bedrijf. Het is veel te zwaar werk voor een kind: 
‘Soms als ik op de micabrokken sla, dreunen de 
trillingen door in m’n vingers. Ik moet veel hoesten 
door het stof en mijn nagels zijn altijd kapot.’ 
Ze is niet in goede gezondheid, wat ook 
komt door de armoede. Ze is bovendien 
ondervoed: ‘Overdag drink ik veel water om 
het hongergevoel te verdrijven.’

Daimler, producent van onder meer Mercedes 
personenauto’s, maakt in 2020 bekend te 
investeren in het werk van Terre des Hommes. 
Tevens sluit het autoconcern zich aan bij het 
Responsible Mica Initiative (RMI), een platform 
mede opgericht door Terre des Hommes van vooral 

bedrijven die mica uit India gebruiken of verhandelen. 
Vanaf 2021 wordt het RMI met Terre des Hommes 
actief in Madagaskar. Daimler is hiermee de eerste 
autoproducent die zich ten doel stelt om kinderarbeid 
in de micamijnbouw uit te bannen. 

In 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Zorgplicht 
Kinderarbeid aangenomen. Terre des Hommes heeft 
daar samen met een aantal andere organisaties jaren-
lang voor gepleit en meegeholpen de wetsomschrijving 
vorm te geven, een resultaat waar we trots op zijn. 
Deze nieuwe wet vraagt bedrijven het nodige te doen 
om kinderarbeid te voorkomen, op straffe van een boete. 

Maar de wetgeving is anno 2021 nog niet van kracht. 
Het wachten is op nadere richtlijnen om de wetgeving uit 
te werken. Daarbij lijkt de Nederlandse overheid eerst 
Europese wetgeving over de zorg- en onderzoeksplicht 
van bedrijven af te wachten. Wél had dit Nederlandse 
voorbeeld tot resultaat dat ook in Duitsland wetgeving 
over de zorgplicht van bedrijven is aangenomen.

Veel bewoners van de 
mica-mijnbouwregio leven 

in armoede en worden 
uitgebuit. 

FELICIA (13): ‘OVERDAG DRINK IK VEEL WATER OM HET HONGERGEVOEL TE VERDRIJVEN.’

Nieuwe samenwerking met Daimler
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