MET UW HULP
KAN TERRE DES HOMMES...

Vooral op het platteland van Ethiopië komen
kindhuwelijken nog veel voor.

...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,-

DE STRIJD TEGEN KINDERMISBRUIK
IN AFRIKA

‘IK LOOP NIET LANGER HET
RISICO OM TE TROUWEN’
Woynshet (niet op de foto) uit Ethiopië komt uit
een arm gezin. Daarom wilde haar vader haar
uithuwelijken zodat ze niet langer voor haar
hoefden te zorgen. In haar gemeenschap geloven
ze dat je door het huwelijk een sterke band met
een ander gezin opbouwt. Woynshet zou trouwen
met de eerstgeboren zoon van een gezin met
meer geld, ondanks dat het kindhuwelijk wette‑
lijk verboden is. Dit werd voor haar als een
geweldige kans gezien, omdat ze een beter leven
zou krijgen.
Toch lukt het haar om op school te blijven en aan
haar toekomst te werken. Via de meisjesclub
vertelt ze de schoolleiding over de bedoelingen
van haar vader. Die hebben meerdere gesprekken
met hem en uiteindelijk lukt het om haar vader
te overtuigen van het huwelijk af te zien.
De ouders van Woynshet zijn nu heel
ondersteunend geworden. ‘Ik loop niet langer
het risico om te trouwen. Er is nu geen enkel
gevaar of belemmering meer om mijn
opleiding af te kunnen ronden.’
DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

De in Oost-Afrika heersende opvattingen (meisjes
tellen minder mee dan jongens) en tradities spelen
een belangrijke rol bij kindermisbruik in deze regio.
Genitale verminking van meisjes, in de volksmond
meisjesbesnijdenis, en kindhuwelijken zijn daar een
voorxbeeld van. Terre des Hommes werkt in 2020
op het thema kindermisbruik dan ook voornamelijk
aan het bestrijden van meisjesbesnijdenis en
kindhuwelijken.

TANZANIA
OEGANDA
ETHIOPIË

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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PROGRAMMA-UPDATE 2020

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020

6.198
19

kinderen en gemeenschapsleden
nemen deel aan bewustwordings
activiteiten rondom kindermisbruik.
medewerkers van justitie en politie
zijn geholpen bij het rapporteren van
gevallen van misbruik, registreren van
daders en kindvriendelijk interviewen
van slachtoffers.

1.011
108
1.376

kinderen ontvangen juridische bijstand.
kinderen die school moesten verlaten
gaan weer terug naar school.
kinderen zijn direct in veiligheid
gebracht.
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ONZE AANPAK

RHOBI (12) ONTSNAPTE
AAN BESNIJDENIS

Terre des Hommes werkt nauw samen

Bewustwording bij gemeenschappen

met (dorps)gemeenschappen, de overheid

en gemeenschapsleiders over de fysieke

en met justitie, zoals politieagenten en

en psychosociale impact van meisjes

openbaar aanklagers. We voeren ons

besnijdenis en mogelijke alternatieve

programma uit door:

rituelen die op een veilige en positieve
manier de overgang naar volwassenheid

Kinderen op te vangen tijdens het

symboliseren.

besnijdenisseizoen. We helpen hen met
tijdelijk onderdak, onderwijs, medische

Bij overheden te pleiten voor het toepassen

en psychosociale zorg en rechtsbijstand.

en navolgen van kindvriendelijke proce
dures. Samen met overheden ontwikkelen

Binnen gemeenschappen mee te werken

we betere systemen voor het identificeren

aan het versterken van formele en informele

en behandelen van slachtoffers.

kinderbeschermingssystemen en de

‘Toen in november vorig jaar het
besnijdenisseizoen begon, zeiden mijn ouders en
andere mensen dat het tijd was dat ik besneden en
uitgehuwelijkt zou worden. Iedereen was
tegen mij. Ik voelde mij zo in de steek gelaten,
De familie van Rhobi (12) uit Masanga, Tanzania,
probeerde drie keer het meisje te laten besnijden.
Telkens wist ze net op tijd te ontsnappen. Het is
traditie dat meisjes na hun besnijdenis worden
uitgehuwelijkt.

terechtgekomen in het opvangtehuis van een van
onze partners. Daar is ze veilig en gaat ze naar
school. Zo zorgen wij ook in coronatijd dat meisjes
als Rhobi niet van de radar verdwijnen en helpen
we genitale verminking voorkomen. ‘Ik ben nu op
een veilige plek waar mensen zijn die echt om mij
geven. Ik ben gelukkig’, zegt Rhobi. Onlangs is ze lid
geworden van kinderrechtenclub van Terre des
Hommes. Nu geeft zij voorlichting over genitale
verminking en het uithuwelijken van meisjes.
‘Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om slachtoffers
van kindermishandeling te helpen.’

Genitale verminking
wordt uitgevoerd
met: simpele mesjes
en zonder verdoving.

gevolgen van meisjesbesnijdenis uit
te leggen.

Uitgelicht
project

EEN ONGESCHONDEN TOEKOMST VOOR
MEISJES IN TANZANIA

Onderwijs is ondergeschikt. Ondanks dat ze
niet elke dag naar school ging, leerde Rhobi een
belangrijke les: de voorbereiding herkennen van
een besnijdenisceremonie. Rhobi is gevlucht en

Het opvanghuis van onze partner heeft plek voor
maximaal 600 gevluchte meisjes.

GENITALE VERMINKING: VOORAL
KWESTIE VAN GROEPSDRUK

Terre des Hommes werkt ook in 2020 samen met partnerorganisatie ATFGM in Tanzania. Het hele jaar door
wordt voorlichting gegeven over de schadelijke gevolgen van genitale verminking. In de periode dat de meeste
besnijdenissen plaatsvinden (november/december) is er meer veilige opvang voor de meisjes. Als alternatief
voor deze mensonterende overgangsrite naar volwassenheid, is er een positieve ceremonie ontwikkeld die door

Jaarlijks worden zo’n drie miljoen meisjes genitaal
verminkt in vooral Afrikaanse landen. Druk vanuit de
gemeenschap en de onmogelijkheid om daaraan te

ouders en gemeenschapsleiders geaccepteerd wordt. De meisjes worden getraind om in gesprek te gaan met

ontsnappen behoren tot de grootste oorzaken van het

gemeenschapsleiders over het gevaar dat deze traditie met zich meebrengt. Ook krijgen zij steun om onderwijs te

aantal verminkingen. Tijdens een groepsgesprek met

volgen. Ouders, leerkrachten en gemeenschapsleiders worden betrokken bij het aanpakken van de problematiek.

zowel meisjes als jongens die zich inzetten om
leeftijdsgenoten te informeren, komen de verhalen
over de groepsdruk los. Ze zien zich allemaal als

Enkele resultaten uit 2020
75 rechtszaken zijn opgevolgd door
		 onze partner.
473 kinderen vonden veilig onderdak in

Wat doen we in het opvangcentrum?

rolmodel in de strijd om besnijdenis te voorkomen.

•		
We geven kinderen seksuele voorlichting en

die woonachtig zijn in het grensgebied tussen

voorlichting over de negatieve gevolgen van besnijdenis.

In december hebben elf van de twaalf Kuria stammen,
Tanzania en Kenia, de jaarlijkse besnijdenissen weer

•		
We geven kinderen weerbaarheidstrainingen.

uitgevoerd. Een van de medewerksters van Terre des

		 een tijdelijke opvang.

•		
We bieden een certificaat van een alternatief ritueel aan.

Hommes vertelt: ‘Helaas trad de politie afgelopen jaar

30.804		 kwetsbare kinderen en gemeenschaps‑

•		
We leiden kinderen op tot agent of change. Zij leren

minder streng op. Deels door te weinig logistieke capaciteit,

		leden zijn bereikt met voorlichting over
genitale verminking.
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voorlichting te geven over de gevaren van besnijdenis

maar ook doordat politici niet openlijk afstand nemen van

aan leeftijdsgenoten en de gemeenschap.

deze schadelijke culturele praktijk.’

Corona is in 2020 in Tanzania niet officieel erkend.
Daarom werden de scholen alleen aan het begin van
de pandemie gesloten, van april tot en met juni.
In die periode werden ook meisjes genitaal verminkt
en vervolgens alsnog uitgehuwelijkt. Dit is buiten de
normale besnijdenisperiode om, die altijd aan het
einde van het jaar met de schoolvakantie samenvalt.
Helaas zag Terre des Hommes einde 2020 een
fanatieke en langere snijperiode dan gebruikelijk.
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