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De Aziatische regio had in 2020 te maken 
met een enorme toename van kinderarbeid. 
Dit was het gevolg van de coronapandemie, 
waarin gemeenschappen alternatieve manieren 
moesten vinden om hun inkomen te behouden. 
Terre des Hommes en haar partners hebben deze 
problemen in 2020 bestreden door het bewustzijn 
te vergroten en alternatieve mogelijk  heden voor 
gezinnen te bieden, zoals vaardigheidstrainingen. 
Via door jongeren geleide kinderclubs zijn 
kinderen die risico lopen op kinderarbeid door 
hun leeftijds       genoten voorgelicht over de 
effecten hiervan op hun toekomst.

DE STRIJD TEGEN KINDERARBEID 
IN AZIË

Vimla Devi (28) woont in Jharkhand, India. Tot 
voor kort werkte ze, samen met haar kinderen, in 
de mica-mijnen: gevaarlijk, ongezond en slecht 
betaald werk zonder toekomstperspectief. 
Gelukkig kwam ze in contact met medewerkers 
Terre des Hommes. Met voorlichting over hun 
rechten en het belang van onderwijs, en bij het 
zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen, 
helpen we mica-gezinnen zoals die van Vimla. 
‘Ik vond het moeilijk om mijn kinderen mee te 
laten werken,’ zegt Vimla. ‘Maar we hadden geen 
keus, zelfs als iedereen meehielp konden we 
nauwelijks overleven.’

Terre des Hommes selecteerde de 12 armste 
gezinnen, waar ook Vimla’s gezin toe behoort, 
voor een zelfhulpgroep. Vimla leerde over 
landbouwtechnieken en hoe ze deze groenten 
kon verkopen op de markt. Met een minimale 
inleg, deels een lening, maakte ze met haar eerste 
oogst meteen al flinke winst. In de zelfhulpgroep 
werd gesproken over het belang van onderwijs, 
om kinderen een betere toekomst te kunnen 
geven. En dat heeft gewerkt: Vimla’s kinderen 
gaan nu allemaal naar school!

EEN NIEUW LEVEN VOOR VIMLA

MET UW HULP 
KAN TERRE DES HOMMES...

...25 kinderen en hun families 
een week lang rechtsbijstand 
geven.

 ...een schooluniform, boeken 
en een plek om te leren 
voor één kind.

...een kind naar school sturen
en inkomensondersteunende
activiteiten voor het gezin
faciliteren.

€ 25,- 

€ 45,- 

€ 15,- 

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020

 4.066 kinderen zijn gered uit uitbuitings
situaties en opgevangen door 
hulpverleners.

 195 kinderen zijn opgeleid tot ‘agent 
of change’ waardoor ze beter voor 
zichzelf en anderen op kunnen komen, 
bijvoorbeeld in kinderclubs en op 
school.

 9.883 kinderen en gemeenschapsleden 
hebben deelgenomen aan 
bewustwordingsactiviteiten.

 1.003 gezinnen met kinderen krijgen 
voorlichting en ondersteuning bij 
inkomstengenererende activiteiten.

 2.636 kinderen gaan naar school.

 10 bedrijven hebben deelgenomen 
  aan evenementen ter promotie van 

kinderrechten en de aanpak 
  van kinderarbeid.

 661 maatschappelijke organisaties zijn lid 
geworden van netwerken die promotie 
van kinderrechten nastreven.

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN 
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

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!
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EEN NIEUW LEVEN VOOR RAJAT

Rajat is 12 jaar en woont in India. Jarenlang stond hij 
elke dag om zes uur op. Hij waste zijn gezicht en poetste 
zijn tanden. Dan nam hij zijn pikhouweel en hamer. 
Samen met zijn broers vertrok hij naar de mijn om 
mica te verzamelen. Hij deed dit al zes jaar lang, 
zo’n zeven tot acht uur per dag.

Zijn ouders hadden geen andere keus dan hem te 
laten werken. De paar centen per uur die dat 
opleverde, waren onmisbaar. Maar het werk in de 
mijn was niet alleen zwaar, maar ook erg ongezond 
en levensgevaarlijk.

Alleen al in de regio waar Rajat woont, werken meer 
dan 22.000 kinderen in de mica-industrie. Om dit te 
bestrijden, werkt Terre des Hommes samen met 
scholen, overheden en bedrijven aan ‘kindvriendelijke’ 
dorpen: dorpen waarin kinderen naar school gaan, 
waar geen kinderarbeid is en waar de ouders genoeg 
verdienen om hun gezin te onderhouden.

Dat deze brede aanpak werkt, bewezen we in 2020: 
in de Indiase regio Jharkhand gingen méér dan 8.398 
kinderen (terug) naar school, waaronder Rajat en 
zijn broers. Hoewel door de coronacrisis de scholen 
regelmatig gesloten waren, blijven we ons inzetten 
voor hun toekomst.

Het micaprogramma van Terre des Hommes in India heeft als doel om kinderarbeid in de 
micaindustrie uit te roeien en om te voorkomen dat kwetsbare kinderen slachtoffer worden van 
kinderarbeid. Dit doen we door middel van een holistische benadering in zowel India als Europa. 

Het programma beoogt niet alleen om kwetsbare kinderen te ondersteunen maar ook om de 
wortels van het probleem aan te pakken door het stimuleren en genereren van aanvullende 

inkomensmogelijkheden voor gezinnen. Ook wordt de kwaliteit van het onderwijs gestimuleerd, 
vindt bewustwording binnen de gemeenschap plaats en worden ook de private sector en 

overheden betrokken bij de oplossing van het probleem.

  171  kwetsbare kinderen kregen een fiets om 
zo naar school te kunnen gaan en extra 
bijlessen te kunnen bijwonen.

 885  kinderen zijn actief betrokken bij het 
creëren van bewustwording rondom 

  de coronamaatregelen.
 1.085 kwetsbare families kregen voedsel 

pakketten.
 2.537  families hebben naast voedselpakketten 

ook hygiënekits gekregen om zich te 
kunnen beschermen tegen corona.

 

 1.010 kinderen (36 jaar oud) zijn bereikt 
  met thuisonderwijs tijdens de  

coronapandemie.
 1.750 kinderen kregen toegang 
  tot online onderwijs. 
 1.908 kinderen werden geholpen om 
  hun lessen te blijven volgen door 
  middel van studiematerialen. 
 4.360 kinderen konden profiteren van  

mobiele bibliotheken met 
  studieboeken.

ONZE AANPAK

Het beschermen van kinderen. We voor
komen dat ze worden uitgebuit en helpen 
slachtoffers van kinderarbeid. Naast opvang 
en hulp krijgen zij de kans om weer naar 
school te gaan, of om een vakopleiding te 
volgen als ze daarvoor oud genoeg zijn. 

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

Kinderen die slachtoffer zijn geworden 
van kinderarbeid, helpen met medische, 
psychosociale en juridische hulp. 

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 overheden 
meer geld uit te trekken voor het toepassen 
van wetten tegen kinderarbeid.

Het voeren van mediacampagnes tegen 
kinderarbeid en voor het bieden van 
alternatieven.

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.

Bedrijven informeren over kinderarbeid, 
ondersteunen bij het invoeren van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
door het controleren op kinderarbeid en 
arbeidsomstandigheden in hun eigen 
productieketen. We moedigen nieuwe 
bedrijven aan deze controles op te zetten, 
zodat gezinnen voldoende inkomen 
ontvangen en kinderen beschermd worden.

Uitgelicht 
project Enkele resultaten uit 2020
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