UIT BEELD VERDWENEN

Ushindi (13): ‘Ik voel me eindelijk veilig’
Ushindi was net twaalf toen haar vader haar naar de
andere kant van Tanzania stuurde, zogenaamd naar
haar oudere zus om te helpen met een pasgeboren
baby. ‘Hij zei tegen de buschauffeur dat hij mij bij
aankomst aan een mevrouw moest geven. We kwamen
midden in de nacht aan, een onbekende vrouw nam me
mee naar haar huis.’ Ushindi moest het huishouden
doen, schoonmaken, wassen, koken en de kinderen
van het gezin verzorgen.
Per maand zou ze 14 euro verdienen: ‘Maar iedere
keer als ik om mijn geld vroeg, had de bazin het
zogenaamd naar mijn vader opgestuurd.’
Op een dag werd Ushindi zwaar mishandeld,
omdat ze de kraan niet zou hebben dichtgedaan.
Daarop liep ze weg en kwam ze via de politie en
maatschappelijk werk in een inloop- en opvanghuis
van een van onze partners terecht. Naast onderdak,
eten en medische zorg, kreeg ze psychosociale hulp
en leerde ze allerlei basisvaardigheden om meer
zelfvertrouwen te krijgen. De vrouw, haar baas, werd
gearresteerd en is aangeklaagd voor kinderhandel en
uitbuiting van een minderjarige. Ushindi zit nog in
de opvang maar wordt voorbereid op terugkeer naar
haar familie. Ze volgt een onderwijsprogramma
speciaal voor kinderen die niet eerder naar school
zijn geweest. ‘Sinds ik in de opvang zit, heb ik geleerd hoe
belangrijk school is. Ik vind het leuk dat ik allemaal andere
kinderen heb leren kennen. En ik voel me eindelijk veilig.’

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

MET UW HULP
KAN TERRE DES HOMMES...

€ 15,-

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

€ 25,-

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

€ 135,-

...één kind helpen met
een vakopleiding.

€ 270,-
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DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL
IN AFRIKA
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. 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 worden ze seksueel uitgebuit.
De internationale reisbeperkingen als gevolg van
de coronacrisis hadden in 2020 invloed op de grensoverschrijdende kinderhandel: die nam (tijdelijk) af.
Maar binnenlandse kinderhandel is niet gestopt.
Alleen al in Tanzania en Oeganda was Terre des
Hommes tijdens de eerste maanden van de lockdown
betrokken bij het redden van meer dan zeventig
verhandelde kinderen. Met het openen van de
landsgrenzen verwachten wij dat kinderhandel
verder zal toenemen.

ETHIOPIË
TANZANIA
OEGANDA

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020
BEDANKT VOOR UW STEUN!
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

Foto’s: Terre des Hommes
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...training geven aan school
commissies in aanwezig
heidsregistratie en opvolging
van gevallen van kinderen
die niet (meer) naar school
komen.

1.917

kinderen zijn in veiligheid gebracht.

3.188

kinderen gaan naar school.

235

2.244

kinderen en gemeenschapsleden nemen
deel aan bewustwordingsactiviteiten
		 rondom de gevaren van kinderhandel.

646

gezinnen krijgen training in en
ondersteuning bij het opzetten van
inkomstengenererende activiteiten.

390

bijeenkomsten zijn georganiseerd voor
bedrijven om hen bewust te maken van
kinderhandel en hun verantwoordelijkheid
om dit tegen te gaan.
gemeenschapsleden zijn actief in
kinderbeschermingscomités.

505

ambtenaren nemen deel aan
		 trainingen over kinderhandel en
		 onveilige migratie.
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ONZE AANPAK
Kinderen weerbaar maken tegen

Samenwerken met lokale organisaties en

kinderhandel, door hen uit te leggen wat

de particuliere sector, zodat ook zij hun

deze praktijken inhouden, dat ze illegaal

steentje kunnen bijdragen aan de strijd

zijn en negatieve gevolgen voor hen

tegen kinderhandel. Bijvoorbeeld

hebben. Hetzelfde doen we met hun

vervoersbedrijven (denk aan busbedrijven),

ouders/verzorgers en de gemeenschappen

kunnen hun chauffeurs vragen te letten

waarin ze wonen.

op kinderen die alleen reizen.

Kinderen redden van kinderhandel.

Samenwerken met lokale en nationale

We werken met informanten langs de

overheden voor het verbeteren en uitvoeren

belangrijke migratieroutes. Ook trainen we

van hun kinderbeschermingsbeleid én voor

overheidsfunctionarissen en hulpverleners,

het opsporen en berechten van daders.

zodat zij slachtoffers van kinderhandel

Omdat kinderhandel landgrenzen

kunnen herkennen. Geredde kinderen

overschrijdt, is het belangrijk dat ons

herenigen we zoveel mogelijk met hun

programma op regionaal niveau goed

familie. Ze krijgen van ons ook hulp bij het

functioneert. Dan kunnen overheden met

verwerken van hun ervaringen.

elkaar samenwerken bij grensovergangen.

Uitgelicht
project

AANPAK KINDERHANDEL EN ONVEILIGE MIGRATIE IN ETHIOPIË
Het Paths to Safer Childhood-project van Terre des Hommes richt zich op
kinderhandel en onveilige migratie in het noordwesten van de Amhara regio in
Ethiopië. Met twee lokale partners werkt Terre des Hommes aan het op school
houden van kinderen. We geven voorlichting aan kinderen en ouders, er is hulp bij
onderwijs, inkomensgenererende activiteiten, hulp voor slachtoffers en training over
kinderrechten voor overheidsmedewerkers.

Enkele projectresultaten uit 2020
1.704 kinderen hebben steun ontvangen.
		 (o.a. door veilige opvang en psychosociale
hulp) en 383 kinderen zijn in veiligheid
gebracht toen ze op het punt stonden
verhandeld te worden.
1.487 gemeenschapsleden hebben deelgenomen
aan alternatieve inkomensgenererende
activiteiten en 566 mensen hebben
hiervoor een training gevolgd.
2
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1.850 kinderen zijn naar school gegaan.
9.828 gemeenschapsleden en 4.199
		 kinderen hebben deelgenomen aan
bewustwordingsactiviteiten.
144 overheidsfunctionarissen hebben
trainingen gevolgd over kinder
bescherming en kinderrechten.

ETHIOPISCHE VRIENDEN VOORKOMEN MIGRATIE EN KINDERHANDEL
Het district Azezo, net ten zuiden van Gondar
stad in het noordwesten van Ethiopië, is een
arme streek. Veel jongeren willen de armoede in
de regio ontvluchten en verlaten vaak vroegtijdig
school om naar het nabijgelegen Soedan te
gaan. Zij hopen zo op een betere toekomst.
De eerste stap is het vertrek naar grensstad
Metema. Vanaf daar wagen velen de reis verder
naar het noorden, richting het Midden-Oosten
en Europa. De vier vrienden Mohammed (16),
Bethelihem (15), Fekadu (20) en Tigist (16)
werden lid van de Azezo jeugdclub, opgezet
door Terre des Hommes, en besloten hun
leeftijdgenoten te ontmoedigen om de
gevaarlijke reis aan te gaan. ‘De druk van jongeren
onderling om school te verlaten en weg te gaan
is groot. Twee van ons deden dat en gingen naar
Metema’, zegt Mohammed. De werkelijkheid

bleek echter minder rooskleurig en het leven op
straat hard, vandaar dat de twee terugkwamen.
Nu zetten de vier vrienden zich in om te
voorkomen dat andere jongeren vertrekken.
Ze doen dat door op school aandacht te vragen
voor het probleem en door naar die plekken
te gaan vanaf waar de jongeren aan hun reis
beginnen, bijvoorbeeld het busstation.
Andere reizigers en publiek worden daarbij
benaderd op te letten op alleenreizende
minderjarigen en dit te melden.
De Azezo jeugdclub heeft succes: in twee jaar tijd
konden zij 41 jongeren ervan weerhouden om te
vertrekken, en 22 jongeren overhalen om uit
Metema terug te keren!

Terre des Hommes vraagt
Oeganda kinderhandel
zwaarder te bestraffen
Kinderhandel is nog altijd een
veelvoorkomend probleem in
Oeganda, ondanks dat het land
haar zaak wettelijk op orde heeft.
Sinds 2009 bestaat namelijk de
Wet ter Voorkoming van
Mensenhandel, die zich vooral
richt op binnenlandse mensen- en
kinderhandel. Maar ook goede
wetgeving vraagt om handhaving.

Met andere hulporganisaties is
Terre des Hommes daarom in
contact met politie en justitie. Zo
organiseerden we in 2020 ook een
congres met officieren van justitie
en rechters. Doel van dit congres
was het vergroten van de toegang
tot het strafproces voor met name
jonge slachtoffers, en tegelijkertijd
te pleiten voor een kindvriendelijke
gang van zaken. Ook vroegen we de
rechterlijke macht om zwaardere
straffen uit te spreken, vanwege de
afschrikkende werking.
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