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Veel gevallen van seksuele uitbuiting van 
kinderen in de regio Azië zijn in 2020 overgegaan 
op online kanalen. Naast dat Terre des Hommes 
zich richtte op het stoppen van uitbuiting in de 
toeristische en commerciële sector, voerden we 
met onze lokale partners tal van campagnes om 
kinderen, ouders, regeringen en de particuliere 
sector hiervan bewust te maken. 

DE STRIJD TEGEN SEKSUELE UITBUITING 
IN AZIË

De 15-jarige Hari (niet op de foto) woont in Nepal. 
Hij kon vaak niet naar school gaan omdat hij ziek 
was. Hij kreeg onregelmatig te eten en het eten 
was vaak slecht. Zijn familie kon als gevolg van 
armoede nauwelijks rondkomen. Op een dag werd 
Hari door een man gelokt met de belofte kleding 
en eten te krijgen. Helaas trapte hij in deze val en 
werd vervolgens regelmatig misbruikt. Gelukkig 
kwam hij in contact met medewerkers van Terre 
des Hommes, die hielpen bij het opmaken van een 
procesverbaal tegen de dader. Hari gaat nu naar 
school in Kathmandu. Hij geeft voorlichting aan 
anderen om meer misbruik te voorkomen, en 
helpt lotgenoten door ervaringen uit te wisselen.

‘Ik ben zo blij dat ik mijn examens heb kunnen 
afmaken, en ik hoop dat ik een betere opleiding 

kan doen in de toekomst’

EEN NIEUW LEVEN VOOR HARI

€ 25,- 

€ 45,- 

€ 15,- 

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!

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
 1.555 kinderen krijgen directe ondersteuning 

(opvang, medische ondersteuning, 
onderwijs.)

 460 kinderen zijn direct in veiligheid 
gebracht.

 793 kinderen zijn getraind om zaken van 
seksuele uitbuiting aan te kaarten en 
op te komen voor hun rechten.

 81.160 kinderen en gemeenschapsleden 
nemen deel aan bewustwordings
activiteiten rondom de gevaren van 
seksuele uitbuiting van kinderen.

 5.024 kinderen leren hoe ze aangifte 
  kunnen doen.

 237 dialogen zijn gevoerd met bedrijven 
over o.a. het maken van beleid inzake 
seksuele uitbuiting.

 270 dialogen met gemeenschapsleiders, 
religieuze leiders en maatschappelijke 
organisaties.

 777 medewerkers van politie en justitie 
zijn getraind in o.a. kindvriendelijke 
interviewtechnieken en aanpak van 
seksuele uitbuiting van kinderen.
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Het project CARE in Cebu (Filipijnen) voorkomt online seksuele uitbuiting van kinderen. We richten 
ons met name op samenwerking met de overheid en het ondersteunen van maatschappelijke 

organisaties. Ook worden gezinnen en gemeenschappen aangemoedigd om kinderen 
te beschermen en leren ze kinderen hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

ONZE AANPAK

We houden voorlichtingscampagnes, zodat de 
inwoners van landen in Azië weten aan wat voor 
gevaren kinderen worden blootgesteld. Daarnaast 
leren kinderen hoe ze veilig kunnen internetten en 
leggen we contact met bedrijven in de reis- en 
toerisme-industrie, zodat we samen met hen 
kindersekstoerisme en online misbruik kunnen 
tegengaan.

Kinderen die het slachtoffer zijn van online 
seksueel misbruik en seksueel misbruik 
door toeristen krijgen van ons onder meer 
medische en psychologische zorg, onderdak 
en juridische bijstand. Ook zorgen we ervoor 
dat ze kunnen terugkeren naar hun familie 
(als dat veilig is), weer naar school gaan, 
of een vakopleiding volgen. 

We werken samen met regeringen, zodat ze de 
aanpak van seksueel misbruik van kinderen op 
reis en online seksueel misbruik, hoog op hun 
politieke agenda’s zetten. Daarnaast lobbyen 
we binnen samenwerkings organisaties van 
Aziatische landen, zoals de ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations) en SAARC (South 
Asian Association for Regional Cooperation), 
zodat ze gezamenlijk de problemen te lijf gaan.

Ook internet- en telefoonproviders horen bij onze 
partners, net als banken (zij kunnen via financiële 
transacties daders opsporen), horecabedrijven, 
hotels en reisbureaus. We helpen landen bij het 
opstellen van wetten die het bezit van kinderporno 
strafbaar stellen, met uitzondering van Thailand en 
de Filipijnen, die deze wetten al hebben, en werken 
samen met media, bekende personen en bedrijven 
om de publieke opinie, gemeenschapsleiders en 
regeringen te beïnvloeden.

Slachtoffers van seksuele uitbuiting in toerisme 
en online seksuele uitbuiting krijgen van ons
rechtsbijstand. 

We trainen politiefunctionarissen, rechters en 
officieren van justitie, zodat zij slacht offers 
op een kindvrien   de   lijke manier behandelen. 
Daarnaast werken we samen met gemeenschap-
pen en ondersteuningsgroepen voor kinderen, 
die informatie verzamelen over mogelijk 
seksuele uitbuiting.

'Ik voel me nu veilig 
en heel gelukkig'
Poom* is een 10-jarige jongen met een lichte 
verstandelijke beperking uit Thailand. Zijn vader 
nam hem vaak mee naar de markt om hem 
urenlang om geld te laten bedelen. Ook werd er 
misbruik gemaakt van zijn goedgelovigheid, 
bijvoorbeeld toen enkele mannen hem meelokten 
door hem een baan te beloven, maar hem in plaats 
daarvan seksueel misbruikten.

Gelukkig kwam Poom in aanraking met 
maatschappelijk werkers van Terre des Hommes. 
Zo kwam hij terecht in een opvanghuis dat 
ondersteuning biedt aan kwetsbare kinderen en 
slachtoffers van seksuele uitbuiting. Poom heeft 
psychische hulp gekregen en gaat nu naar een 
speciale school.

‘Als ik hier ben, voel ik me veilig en heel 
gelukkig. Ik heb vrienden en de medewerkers 

zorgen met veel liefde voor mij.'

 11   scholieren behaalden hun diploma.
 441   kinderen deden mee aan een 

COVID19 onderzoek, wat inzicht gaf 
in hun situatie en behoeften tijdens de 
pandemie.

 4.560   families ontvingen voedselpakketten en 
voorlichting over COVID19.  

 35    gemeenschappen (barangays) werden 
geïnformeerd over online seksuele 

uitbuiting en hoe dit te voorkomen.  
 3    gemeenschappen delen nu kennis 

over uitbuiting en hoe dit gestopt kan 
worden.

 1    onderzoeksrapport werd gepubliceerd 
over seksuele uitbuiting van kinderen 
tijdens de coronapandemie.  

'Mijn mantra: geef 
alle kinderen een kans,
ongeacht hun afkomst'
Mahmudul Kabir, directeur van het Terre des 
Hommes landenkantoor in Bangladesh: 
'Als directeur werk ik veel op kantoor, maar het liefst 
werk ik met de kinderen om wie het gaat. In de veertig 
jaar dat ik voor Terre des Hommes werk, heb ik veel 
projecten bezocht. Toch word ik nog regelmatig 
emotioneel. Vooral als ik een van de tien bordelen waar 

wij werken bezoek. De situatie van de kinderen daar is 
schrijnend. Veel jonge meisjes zijn in de voetsporen van 
hun moeder getreden. Het raakt me als ik zie hoe 
verantwoordelijk zij zich voelen om te helpen 
met geld verdienen. 

Natuurlijk vind ik dat moeilijk om te zien, maar 
nietsdoen is geen optie. En als je zelf onderwijs hebt 
genoten, heb je de verantwoordelijkheid om anderen te 
helpen die niet dat voorrecht hebben gehad. Dus ik 
probeer mijn werk gewoon zo goed mogelijk te doen. 
Het helpt om de mooie resultaten te zien. Ik heb 
kinderen in bordelen bijvoorbeeld zien uitgroeien tot 
onafhankelijke, trotse vrouwen. Sommigen konden zelfs 
hun moeder uit het bordeel bevrijden. Vandaar dat 
mijn mantra is: geef alle kinderen een kans, ongeacht 
hun afkomst, zodat ze hun potentieel kunnen benutten. 

Ik ben heel trots op Terre des Hommes. We hanteren 
geen ‘opgelegde’ aanpak; we dragen onze kennis en 
vaardigheden over aan de kinderen en hun families. 
Zo kunnen ze het stokje overnemen. Ook onze 
medewerkers zijn heel betrokken: we werken niet 
voor het geld maar voor het doel.'

Uitgelicht 
project

Enkele resultaten uit 2020     
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