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PROGRAMMA-UPDATE 2020

Omdat ouders in de Aziatische regio steeds meer 
armoede ervaren, voelen velen zich genoodzaakt om 
hun kinderen uit te huwelijken. Dit geldt vooral voor 
hun dochters, omdat ze niet langer voor hen kunnen 
zorgen. Kindhuwelijken op jonge leeftijd zijn een vorm 
van kindermishandeling waar Terre des Hommes al 
jaren tegen strijdt. In 2020 hebben we enorme 
vooruitgang geboekt bij het stimuleren en empoweren 
van meisjes en jonge vrouwen. Zij leerden meer over 
hun rechten op het gebied van gezondheid en 
onderwijs. Ook werkte Terre des Hommes samen 
met overheden aan de invoering van wetten over 
dit thema en hoe hierover te communiceren.

DE STRIJD TEGEN KINDERMISBRUIK
IN AZIË

‘Toen de pandemie begon, was het moeilijk om
 te studeren omdat ik thuis voor mijn kinderen 

moest zorgen en al het extra huishoudelijke werk 
moest doen. Toen ging de school ook nog dicht.’

PRIYA GAAT WEER NAAR SCHOOL

Priya trouwde op haar vijftiende met een 
21-jarige jongen uit hetzelfde dorp. ‘Ik moest 
stop  pen met mijn opleiding nadat ik getrouwd was. 
Ik had nooit gedacht dat ik mijn studie weer zou 
oppakken’, zegt ze. 
Dankzij het IMAGE (Initiatives for Married
Adolescent Girls’ Empowerment) project van Terre 
des Hommes, kon Priya zich inschrijven bij een 
club voor jong getrouwde meiden waar ze 
geïnspireerd raakte om lerares 
in het kleuteronderwijs te worden.
Maar toen de pandemie toesloeg, werd het 
moei lijk om te studeren omdat de school werd 
gesloten. Terre des Hommes voorzag Priya van 
een tablet met daarop gedownloade lessen.
Priya heeft onlangs haar middelbare school-
examen gedaan en wacht op haar resultaten. 
Ze is enthousiast om verder te leren en uitein-
delijk als kleuterjuf geld te gaan verdienen 
waarmee zij ook haar gezin kan ondersteunen.
 

 CAMBODJA BANGLADESH
 INDIA

MET UW HULP 
KAN TERRE DES HOMMES...

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

 ...een ambtenaar opleiden 
 in kinderrechten en het 
 herkennen van uitbuiting.

...een slachtoffer een jaar 
lang met onderwijs helpen.

€ 32,- 

€ 65,- 

€ 15,- 

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!

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN 
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020

 62.185 kinderen en gemeenschapsleden 
hebben deelgenomen aan 
bewustwordingsactiviteiten.

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

 1.127 kinderen gaan naar school.

15.287 kinderen zijn direct opgevangen.

 3.320 gemeenschapsleden 
maken deel uit van 
kinderbeschermingscommittees. 

 530 maatschappelijke organisaties 
hebben deelgenomen aan netwerken 
die promotie van kinderrechten 
nastreven.
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ONZE AANPAK

We zorgen ervoor dat meisjes naar school gaan 

en dat gemeenschappen (inclusief jongens en 

mannen) zich bewust worden van de negatieve 

gevolgen van tradities als kindhuwelijken. 

Ook werken we samen met (getrouwde en 

ongetrouwde) meisjes en jongens aan hun 

weerbaarheid, zodat ze zichzelf kunnen 

beschermen tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Slachtoffers van seksueel geweld - kindhuwelijken 

zijn ook een vorm van seksueel geweld en misbruik 

- krijgen hulp. Die bestaat uit medische en 

psychologische zorg, onderdak, juridische bijstand 

en hulp bij het reïntegreren in de gemeenschap of 

op school. Kinderen die getrouwd zijn krijgen 

speciale hulp, zodat de gevolgen van hun huwelijk 

voor hen minder ernstig zijn. Ook worden ze 

geïnformeerd over gevaren van tienerzwanger-

schappen en hoe deze te voorkomen.

We pleiten bij overheden en internationale 

organisaties voor beleid en wetten die kinderen 

beschermen. Ook zetten we ons in voor een goede 

geboorte- en huwelijksregistratie en voor het 

vormen van tiener- en vrouwengroepen. Daarnaast 

werken we samen met bekende personen en de 

media om overheden en gemeenschappen bewust 

te maken van de problemen en risico’s, zodat ze 

kinderen hiertegen beter beschermen.

We maken medewerkers van politie en justitie 

bewust van seksueel geweld en misbruik en geven 

hen trainingen. Ook willen we dat het voor 

misbruikte kinderen makkelijker wordt om 

rechtsbijstand te zoeken. We geven hen juridische 

ondersteuning, zodat daders kunnen worden 

vervolgd.

Ook in Mondulkiri, Cambodja, werken we aan het terugdringen van kindhuwelijken. In 2020 werkten we in tien dorpen 

waar kinderen het meest kwetsbaar zijn om uitgehuwelijkt te worden. Om de diepere oorzaken van het probleem van 

kindhuwelijken aan te pakken, richtte het project zich op verschillende belanghebbenden. Ten eerste werkten we 

samen met vertegenwoordigers van lokale autoriteiten en lokale gezondheidscentra op gemeentelijk en districtsniveau, 

om zo preventie van kindhuwelijken in hun eigen plannen te integreren. Ten tweede hebben we contact gehad met 

belanghebbenden in gemeenschap, zoals ouders, dorpshoofden en leraren, om het bewustzijn over de oorzaken en 

schadelijke gevolgen van kindhuwelijken te vergroten en hen aan te moedigen kinderen te ondersteunen. 

Ten derde hebben we kinderen via kinderclubs in staat gesteld om over hun rechten te leren, 

hun stem te laten horen en om elkaar te steunen. 

‘Ik ben echt blij met deze steun. Het laat zien dat 
mensen elkaar helpen in moeilijke tijden. 
Ik hoop dat ook andere kinderen met een 

beperking deze mogelijkheid krijgen.’

Vicheth is een vijftienjarige jongen met een 
beperking uit de provincie Mondulkiri, 

Cambodja. Hij woont nu in een pleeggezin, 
dat heel goed voor hem zorgt.

Twee jaar geleden werd hij door zijn ouders in de 
steek gelaten omdat ze zijn handicap niet kon-
den accepteren. Hij werd ook slachtoffer van 
mishandeling; huiselijk geweld kwam bij zijn 
eigen gezin helaas veel voor.

De jeugdvrijwilligers van Terre des Hommes 
bezochten Vicheth op school en hoorden 
over zijn thuissituatie. Vervolgens gingen 
medewerkers van Terre des Hommes met hem 
in gesprek om meer te weten te komen over 
zijn strijd als kind met een handicap.

Vicheth’s toekomstperspectief is nu veel 
positiever geworden. Hij zegt zelf: ‘Ik wil leraar 
worden zodat ik zelf kinderen kan helpen met lezen, 
schrijven en hen de vaardigheden kan leren die je 
nodig hebt in het leven.’ 

Ponpandian Thangam is de landenmanager van 
Terre des Hommes in India en Nepal, waar 
kindhuwelijken nog steeds veel voorkomen.

‘In India en Nepal is er vanuit de overheid vooral 
aandacht voor de preventie van kindhuwelijken. Met 
het IMAGE-project leren we kindbruiden voor zichzelf 
op te komen en een betere toekomst op te bouwen 
voor zichzelf en hun kinderen. In 2020 namen ruim 
3.000 kindbruiden deel aan voorlichtingsbijeen-
komsten met thema’s als kinderrechten, het belang 
van onderwijs, (seksuele) gezondheid en geweld tegen 
meisjes en vrouwen. Hun echtgenoten en de rest van 
de gemeenschap wordt daar ook bij betrokken. Een 
van de meest bijzondere momenten in mijn werk voor 
Terre des Hommes, was de dag dat zeven meisjes hun 
eindexamen deden. Extra knap, omdat één van de 
meisjes al moeder was en zwanger van haar 
tweede kind.’

‘We geven onderwijs en leren 
getrouwde meisjes meer 

over hun rechten.’

Enkele resultaten uit 2020 
 1.704 kinderen hebben steun ontvangen. 

 20 kinderclubs werden opgericht.

 125  jongens en 256 meisjes kregen onderwijs.

 46  jeugdleiders zijn getraind om de kinderclubs te faciliteren 

en zelf video’s te maken.

 1.132  jongens en 2.584 meisjes hebben zich aangesloten bij 

kinderclubs.

 

2.287  gemeenschapsleden hebben deelgenomen aan bewust-

wordingsactiviteiten zoals workshops en bijeenkomsten. 

 40  bijeenkomsten over kindhuwelijken werden georganiseerd 

bij gemeenten en districten. 

 21  kinderen en jonge vrijwilligers zijn gecoacht tijdens deze 

bijeenkomsten, ze zetten het onderwerp kind huwelijken op 

de kaart en namen deel aan vrijwilligersprojecten.

HET OVERWINNEN VAN EEN BEPERKING

EEN BETERE TOEKOMST VOOR KINDBRUIDEN

Uitgelicht 
project
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