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Uit de fabriek, in de schoolbank
Ex-kinderarbeiders en migrantenkinderen voorbereiden op het reguliere onderwijs met
een overbruggings-schooljaar, ze een veilige omgeving bieden, hen motiveren om de
schoolbanken in te gaan en ver van de fabrieken vandaan te blijven is al vele jaren
onderdeel van het ‘Bridge Schools’ programma van onze lokale projectpartner SAVE
(Social Awareness and Voluntary Education). SAVE werd opgericht als reactie op de
oneerlijke en uitbuitende arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken. Ze maken zich
hard voor de rechten van met name minderjarigen en jonge vrouwen, omdat deze
doelgroepen het hardst getroffen worden. Omdat kinderen goedkope arbeidskrachten
en makkelijk uit te buiten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen.
Het afgelopen schooljaar (juni 2018 – mei 2019) heeft het bevlogen team van Aloysius,
directeur SAVE, maar liefst 197 kinderarbeiders en drop-outs (voortijdig
schoolverlaters) een overbruggend schooljaar in een veilige omgeving kunnen bieden.
Kinderen die uit kinderarbeid situaties komen hebben geen idee wat hen te wachten
staat op school. Hun dagelijkse leven ziet er namelijk ongeveer als volgt uit: de
ouder(s) zijn vaak dag en nacht aan het werk, en zijn er niet om te helpen met het
maken van hun ontbijt en lunch, of met het helpen aankleden. Op jonge leeftijd staat
hen dus al een enorm grote verantwoordelijkheid te wachten, zowel thuis als in de
fabriek. Want de inkomsten van de ouder(s) zijn meestal niet voldoende. Als ze
zichzelf hebben klaargemaakt voor weer een hele lange werkdag achter het
weefgetouw in de textielfabriek, in een glasfabriek, de buurtsupermarkt of ergens als
dienstmeisje. Vaak zijn dit levensgevaarlijke plekken – zelfs voor volwassenen – waar
oneerlijke en uitbuitende arbeidsomstandigheden de norm zijn.
Kinderen horen niet te werken. Naast dat zij horen te spelen en leren, samen met
leeftijdsgenootjes, is het zeer schadelijk voor zowel hun lichamelijke als geestelijke
ontwikkeling. Als het aan SAVE ligt zetten zij dan ook alles op alles om elk kind een
kans te geven op onderwijs, weer écht kind te laten zijn. Jaar in jaar uit werken zij
aan de uitbanning van kinderarbeid, empowerment van vrouwen en jongeren, het
bevorderen van eerlijke arbeidsnormen en aan de alomvattende ontwikkeling van
arme plattelands- en stedelijke gemeenschappen.
“The Bridge Schools run by SAVE make learning more interesting, and in a language
that the children can understand. The project will bring a lasting change, better
care, good education, health and training in life skills, reducing the number of
migrant children on streets.”, aldus Aloysius.

Meisjes als Kiruthika, daar doen we het voor
Kiruthika heeft voortijdig haar school in haar dorp Trichy, moeten beëindigen omdat
zij met haar moeder en broertje – net als vele anderen gezinnen – wegens
omstandigheden moest emigreren naar de regio Tirupur. De hoofdreden van deze
migrantengezinnen is het vinden van werk om de familie te kunnen onderhouden.
Kiruthika’s vader was eerder al naar Tirupur vertrokken en stuurde haar moeder
regelmatig geld voor de opvoeding van de kinderen. Maar naarmate de tijd vorderde
werd dit steeds minder en werd het onmogelijk om van te kunnen leven met z ’n
drieën. Deze situatie zorgde ervoor dat ook Kiruthika’s moeder moest uitwijken naar
Tirupur om werk te vinden. Gelukkig konden ze bij oma verblijven. Echter werd de
situatie er niet veel beter op omdat Kiruthika daardoor de zorg kreeg over haar baby
broertje van 5 maanden oud.
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Op een dag kwam ze in
aanraking met mevrouw
Easwari, vrijwilliger, die haar
en haar moeder in contact
bracht met het team van
SAVE. Kiruthika werd
geprikkeld en had enorm veel
zin om weer naar school te
gaan en dit deed zij dan ook
vol enthousiasme. Ze durft
haar ambitie om arts te willen
worden weer uit te spreken.
Dankzij het intensieve
onderwijsjaar van de Bridge
School en de therapeuten die haar hebben begeleid in haar persoonlijke
ontwikkelingstraject, is ze klaargestoomd voor haar vervolgstudie en weet ze nu hoe
ze voor haar rechten op kan komen.

Het werk
In de deelstaat Tamil Nadu in het zuidoosten van India wordt er elke 5 minuten een
kind vermist of verhandeld door oorzaken als bedelen, seks, gevaarlijke banen,
slavernij, etc. Tamil Nadu staat op de 7e plaats als we het hebben over vro uwen- en
kinderhandel (bron: rapport National Crime Bureau 2017). SAVE is voornamelijk actief
in de regio Tirupur om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen uit deze erbarmelijke
situaties te redden en hen de speciale aandacht te geven die zij nodig hebben. Ze
bieden hen een veilig onderkomen en het onderwijs waar zij recht op hebben om weer
terug te kunnen keren in de maatschappij en een zelfstandige toekomst op te bouwen.
De kinderen lopen vaak achter in hun ontwikkeling doordat ze in de fabriek terecht
kwamen. Meteen instromen in het reguliere onderwijs is daarom haast niet mogelijk.
Het team van SAVE maakt dit wel weer mogelijk door het overbruggingsjaar op de
Bridge Schools, waarin de kinderen intensief begeleid worden op alle fronten en
kunnen wennen aan het schoolritme. Van lesstof tot persoonlijke ontwikkeling. Zo is
er bijvoorbeeld een therapeut die de kinderen traint om voor hun rechten op te
komen. Tevens zorgen ze er ook voor dat alle kinderen binnen het programma een
identiteitsbewijs krijgen van de overheid. Deze ‘Aaadhar Card’ – het bewijs van
Indiaas burgerschap – geeft ze pas écht toegang tot het reguliere onderwijs en
verschillende overheidsinstanties.
Maar allereerst ontfermt SAVE zich over de gezondheid van de nieuwkomers, want
daarmee gaat het meestal niet al te best door de situaties waar zij uit komen. Alle
Bridge Schools zijn daarom verbonden aan een gezondheidscentrum in nabij gelegen
plaatsen. De kinderen kunnen er terecht voor hun maandelijkse check -up en
ontvangen er bijvoorbeeld voorzorg geneesmiddelen. Door deze voorzorgsmaatregelen
is geen enkel kind van de Bridge Schools getroffen door de knokkelkoorts die de
afgelopen periode heerste in de gemeenschappen rondom Tirupur.
Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bijscholen heeft onze partner het afgelopen
jaar leerkrachten uit andere staten opgenomen in het team. Deze – zowel leraren als
sociaal werkers – spreken meerdere Indiase dialecten, wat een verrijking is voor het
programma. India is namelijk een land van meer dan 20 talen en de migranten spreken
de lokale Tamil taal niet. De kinderen voelen zich sneller veilig en vertrouwd doordat
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ze iemand kunnen verstaan. Ook de problemen die spelen in de gezinnen worden
beter bespreekbaar en er kan zo samen met de ouders en verzorgers sneller een
oplossing voor gezocht worden.

Kinderarbeid, een wereldwijd probleem
De grote textielstad Tirupur is ondanks het harde strijden van SAVE – helaas – nog
altijd een “walhalla” voor leveranciers van de kledingindustrie . Veel gezinnen en
families trekken namelijk naar deze regio toe omdat de ouders op zoek zijn naar
werk. De kinderen worden daar dan vaak aan hun lot overgelaten en voilà: een easy
target voor de fabriekseigenaren.
“Armoede is één van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid”, is een
veelgenoemde uitspraak. Echter houdt kinderarbeid de armoede ook in stand want
doordat kinderen goedkope werknemers zijn leidt dit tot lagere lonen en hogere
werkloosheid onder volwassenen. Kinderen die werken en niet naar school gaan komen
later hoogstwaarschijnlijk terecht in laagbetaalde banen en vervolgens hun kinderen
ook. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan. Toegang tot onderwijs is dus
ontzettend belangrijk om deze cirkel te doorbreken. Lezen, schrijven, rekenen en alle
overige vaardigheden die je daar opdoet zijn essentieel voor het vinden van een
goede baan en een eerlijke loon.
SAVE signaleert niet alleen de kinderen voor de Bridge Schools, maar Aloysius gaat ook
het gesprek aan met de fabriekseigenaren, met vele bedreigingen en valse
beschuldigingen richting hem als gevolg. Gelukkig weerhoudt hem dit er niet van te
stoppen met zijn werk. Het maakt hem zelfs nog gedrevener om zijn missie te
bereiken: uitroeiing van kinderarbeid en álle kinderen toegang tot onderwijs bieden:
hetgeen waar ze recht op hebben.
SAVE werkt met veel vrijwilligers en heeft een sterk netwerk opgebouwd rondom
Tirupur om hun impact te vergroten. Binnen dit netwerk bevinden zich onder andere
vakbonden, overheidsinstanties en grote vrouwengroepen (zij kennen de kwetsbare
kinderen uit de omliggende dorpen). Dankzij alle lobby activiteiten en de lokale
participatieve onderzoeksmethode ‘Participatory Rural Appraisals’ (PRA) zorgen de
sociale werkers van SAVE er samen met deze community voor dat de meest
hulpbehoevende kinderen in het project tere cht komen.

Awareness en resultaten
SAVE heeft het afgelopen schooljaar wederom een hoop activiteiten georganiseerd om
de problematiek van kinderarbeid onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan:
massale bewustmakingscampagnes, handtekeningcampagnes, straattheater en
postercampagnes.
Mede dankzij deze awareness activiteiten zijn de ogen van de Indiase overheid beter
geopend en zitten ze er meer bovenop. Ook in andere landen wordt er – gelukkig –
zeker niet stilgezeten, waardoor de internationale druk tégen kinderarbeid is
verhoogd.
Momenteel worden er 122 jongens en 75 meisjes opgevangen op de 7 Bridge Schools
die wij met Net4kids ondersteunen. Hiervan zijn er 110 drop-outs of migranten en
bijna de helft (87) van de kinderen is afkomstig uit een kinderarbeid situatie. Ze
werkten in kleinere fabrieken (‘off the radar’), in winkeltjes, als schoonmaker of
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fungeerden als oppas voor hun jongere broertjes of zusjes. Een aantal van hen namen
al eerder deel aan het programma, omdat zij in het voorgaande jaar nog niet
voldoende bijgeschoold waren om al deel te nemen aan het reguliere onderwijs. Er
werden 114 nieuwe kinderen door signalering en lobby activiteiten opgenomen in het
Bridge School programma. En er zijn uiteindelijk 38 kinderen ingestroomd in het
reguliere schoolsysteem. Om er zeker van te zijn dat de kinderen hier niet meteen
weer “uitvallen” houdt SAVE hen gedurende drie jaar nauw in de gaten en biedt hen
de begeleiding die nog nodig is.
Na het afronden van een reguliere opleiding is het mogelijk dat kinderen bijvoorbeeld
ook in het beroepsonderwijs centrum – een ander programma van SAVE – terecht
komen voor hun verdere ontwikkeling.
Dankzij Bridge Schools krijgen jongeren weer perspectief. Deze brug naar regulier
onderwijs is de enige manier om weer aansluiting te vinden.
De afgelopen jaren is het percentage kinderen die werkzaam waren in de
textielfabrieken enorm afgenomen. SAVE geeft echter aan dat er nog steeds veel
kinderarbeid is, maar dan in de spinnerijen. Dus het lobbywerk van SAVE tegen
kinderarbeid is nog altijd heel hard nodig.
Samen met jullie, onze trouwe investeerders, blijven we strijden voor de rechten van
kinderen. Een toekomst zónder kinderarbeid! Uit de fabriek, in de schoolbank!
Dank jullie wel, ook namens SAVE, voor de fantastische resultaten die we hebben
kunnen behalen door jullie investering in de Bridge Schools.
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