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 ETHIOPIË
 KENIA
 OEGANDA

PROGRAMMA-UPDATE 2020

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 krijgt hun familie bijvoorbeeld geld, kleding 
of onderdak. 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 maar worden vervolgens 
gedwongen tot prostitutie. Dit gebeurt niet alleen in de 
steden, maar ook aan de kust en in andere drukke 
toeristen gebieden. Terre des Hommes werkt in Afrika 
in Kenia, Oeganda en Ethiopië om seksuele uitbuiting 
van kinderen tegen te gaan.

DE STRIJD TEGEN SEKSUELE UITBUITING 
IN AFRIKA

EEN NIEUW LEVEN VOOR 
LILIAN (15) UIT OEGANDA

Lilian (niet haar echte naam) werd gedurende twee 
jaar seksueel uitgebuit. Ze had dagelijks vijftien 
klanten om rond te kunnen komen. Haar ouders zijn 
gescheiden en haar vader is later overleden. Er was 
weinig toezicht op de jonge Lilian, waardoor ze zich 
liet verleiden om geld te verdienen in een bordeel in 
de buurt. Daar kwam ze in aanraking met onze 
partner organisatie UYDEL, die zich dagelijks inzet om 
uitbuiting van jongeren in Oeganda tegen te gaan.
Per klant verdiende Lilian 5.000 shs (ca. 1 euro). 
Een deel ging naar de manager van het bordeel, 
in ruil voor een kleine kamer. Een tijdje geleden brak 
de uitbuiting haar op. Ze kreeg vaak te maken met 
geweld, psychologische mishandeling, soa’s en 
mannen die niet betaalden. Ze probeerde met het 
werk te stoppen. Maar overal waar ze solliciteerde, 
wilde de manager eerst seks met haar hebben. 
Met corona nam de armoede toe en keerde ze terug 
naar het bordeel. Daar spraken de maatschappelijk 
werkers van UYDEL haar aan. 
Sinds augustus 2020 krijgt ze psychische onder
steuning, sessies gedragsverandering en ze leert 
allerlei nieuwe vaardigheden. Ook ontvangt ze 
voedsel, zeep en maandverband. 

'Ik ben dankbaar voor de hoop die Terre des 
Hommes me geeft. Ik weet nu dat ik kan stoppen 

met wat ik deed. Het doet me goed dat ik een 
ander leven kan leiden. Ik leer nu om te werken 

in een bakkerij.'

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN 
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

MET UW HULP 
KAN TERRE DES HOMMES...

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

...een jaar op de middelbare 
school voor één kind 
financieren

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

...één kind helpen met 
een vakopleiding.

€ 25,- 

€ 135,- 

€ 270,- 

€ 105,- 

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!
Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020

 2.095 kinderen krijgen onderwijs of  
volgen een vakopleiding. 

 56.058 kinderen en gemeenschapsleden nemen 
deel aan bewustwordings activiteiten 
rondom de gevaren van seksuele 
kinderuitbuiting.

 1.370 gezinnen met kinderen krijgen training 
in en ondersteuning bij het opzetten van 
inkomensgenererende activiteiten.

 76 bijeenkomsten georganiseerd met 
gemeenschaps leiders, religieuze leiders 

  en maatschappelijke organisaties.

 302 bijeenkomsten & dialogen georganiseerd 
met bedrijven.
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Ook in Afrikaanse landen kan internet voor minderjarigen onveilig zijn. Terre des Hommes 
ontwikkelde daarom samen met haar partners ChildLine Kenia en het African Institute for Children 

Studies een lespakket voor Keniaanse scholen over online veiligheid. De module voor kinderen 
van 12 en 13 jaar voldoet aan het schoolcurriculum en bestaat uit een instructieboek voor leraren, 

een lesboek voor scholieren en zeven animatievideo’s. De module richt zich nadrukkelijk ook op 
leraren, ouders en verzorgers, om online misbruik en uitbuiting te herkennen en te voorkomen.

In 2020 is de online veiligheid trainingsmodule op ruim 80 scholen ingezet en daarmee zijn 1092 
kinderen bereikt. Ook in 2021 wordt de module door de scholen ingezet.

ONZE AANPAK

Kinderen weghalen uit situaties waarin ze 
seksueel worden uitgebuit. We vangen hen 
op en zorgen ervoor dat ze kunnen bijko-
men van hun ervaringen. Bovendien kunnen 
ze werken aan hun toekomst door naar 
school te gaan, of een vakopleiding te 
volgen.

Gemeenschapsleden (waaronder 
ouders/verzorgers) bewustmaken van 
het bestaan van seksuele uitbuiting, 
om uitbuiting te voorkomen. We trainen 
ook wetshandhavers, zoals politieagenten.

Ouders/verzorgers leren hoe ze hun 
inkomen kunnen verbeteren, zodat zijzelf 
en hun kinderen minder snel zullen ingaan 

op de loze beloften van ronselaars.

Het aanbieden van alternatieve inkomsten-
bronnen en kinderen op weg helpen bij het 
starten van kleinschalige ondernemingen.

Het opsporen van daders in samenwerking 
met politie en justitie.

Werken met ambtenaren/overheden om 
ervoor te zorgen dat zij de juiste 
wetgeving hanteren én dat zij deze 
uitvoeren, bijvoorbeeld door het 
organiseren van bijeenkomsten, training en 
met het helpen van schrijven van beleid.

Samenwerken met bedrijven en personeel 
trainen in het herkennen van signalen van 
seksuele uitbuiting. 

ONVERMOEIBAAR OP DE BRES VOOR UITGEBUITE MEISJES

Jessica is een vertrouwd gezicht voor veel kinderen 
in Turkana. Ze begon bij het project van Terre des 
Hommes als hulpverleenster voor meisjes en 
jonge vrouwen die seksueel worden uitgebuit. 
Onvermoeibaar ging ze er ‘s avonds laat op uit 
om contact te krijgen met deze meisjes. 

‘Door hun vertrouwen te winnen, probeerde ik 
hen van de straat te halen. Ze noemden mij 

allemaal moeder.’ 

Inmiddels is Jessica algemeen projectleider en 
heeft ze naast de kinderen ook contact met 
ouders, gemeente ambtenaren en politiefunc  tio
narissen. Een van haar taken is te zorgen dat 

politiemensen worden getraind in een 
kindvriendelijke omgang en benadering van 
minderjarigen die te maken hebben met geweld 
en seksuele uitbuiting. 
Jessica had zelf een moeilijke jeugd. Haar vader 
heeft zij nooit gekend en haar moeder overleed 
toen ze twaalf jaar was. Ze groeide op bij haar 
grootmoeder en haar familie wilde haar al vroeg 
uithuwelijken. Met hulp van katholieke priesters 
is dat voorkomen en kon zij haar school afmaken, 
iets waarvoor ze nog steeds dankbaar is. 

‘Nu wil ik degene zijn die kinderen helpt om 
school af te maken en een toekomst 

op te bouwen.’

Jessica Lomongin is in Turkana (Kenia) verantwoordelijk voor ons programma om seksuele uitbuiting 
tegen te gaan. Ze staat met iedereen in contact: kinderen, ouders, ambtenaren en politiefunctionarissen.

 Voor de meisjes en jongens in het programma is ze een echt rolmodel.

Veiliger vervoer voor 
meisjes en vrouwen
In de Oegandese hoofdstad 
Kampala kunnen meisjes en 
vrouwen voortaan een stuk veiliger 
reizen per boda boda (motortaxi) 
nu elke chauffeur is geregistreerd. 
Valt een bestuurder hen toch lastig, 
dan kunnen zij direct aangifte 
doen. Dit succes is te danken aan 
intensieve lobby door Terre des 
Hommes samen met andere 
hulporganisaties. 

Boda boda’s zijn goedkoop en een 
gangbaar publiek transport
middel. Maar niet zonder gevaar, 
want de chauffeurs hebben een 
slechte reputatie. Regelmatig 
worden meisjes of jonge vrouwen 
lastig gevallen en wordt om seks 
gevraagd in ruil voor de taxirit. 
In samenwerking met youth 
advocates, lokale autoriteiten en 
de bond van boda bodachauffeurs 
is nu een officieel registratie
systeem opgezet waarbij elke 

bestuurder een persoonlijk 
identificatienummer heeft.

Uitgelicht 
project
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