
Een

gelukkig

mens heeft

het kind

in zich

bewaard.

Goethe

Minder kinderarbeid, meer loon :
Waar kinderarbeid verdwijnt, stijgt het
loon van volwassen arbeiders.
Dat is de conclusie van een onderzoek in
opdracht van de Nederlandse organisaties
Landelijke India Werkgroep en FNV Mon-
diaal, de Nederlandse koepel van 19 vak-
bonden.

Onderzoekers trokken naar 4 dorpen in
de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Op
de katoenzaad-plantages in die dorpen
werkten er voor 2005 nog heel veel kin-
deren. Katoenboeren nemen graag kin-
deren in dienst want die moeten ze min-
der betalen en kan men beter en
gemakkelijker uitbuiten.
Toch werd kinderarbeid in 2 van de 4 dor-
pen vrijwel volledig aan banden gelegd.
Dat is te danken aan een intensieve cam-
pagne van de deelstaatoverheid van
Andhra Pradesh, de MV Foundation, een
Indiase stichting die strijdt tegen kinder-
arbeid, en de zaadinkopende multinatio-
nals Bayer en Monsanto. Die laatste koch-
ten nog slechts katoenzaad van boeren
die geen kinderen meer tewerkstellen en
betaalden hen hogere prijzen. De kinde-
ren die vroeger op de plantages werkten,
gingen les volgen in brugklassen om
daarna naar het reguliere onderwijs door
te stromen.
In de dorpen waar kinderarbeid groten-
deels werd teruggedrongen, stegen de
lonen van volwassen arbeiders in de ka-
toenzaadsector met 152% ! In de dorpen
waar boeren nog steeds kinderen laten
werken, gingen de lonen van volwasse-
nen slechts met 53% omhoog. Waar kin-
derarbeid verdween, rekenen boeren ook
niet langer intresten aan op vooruitbe-
taald loon.

Volgens het onderzoek stijgt de vraag
naar volwassen arbeiders wanneer kinde-
ren van de arbeidsmarkt wegblijven.
Daardoor verstevigt hun onderhande-
lingspositie en kunnen ze betere arbeids-
voorwaarden eisen. Het onderzoek sug-
gereert dus dat het inkomen van arme
gezinnen niet groter worden als de kin-
deren uit werken gaan. Integendeel,
kinderarbeid lijkt armoede in stand te
houden 1.

Deze conclusies zijn ook voor ons het
beste motief om te blijven investeren in
onderwijs en het creëren van kansen voor
de arme bevolking in dat enorme opko-
mende land India. Soms wordt ons ge-
vraagd waarom we nog altijd Indische
partners steunen, nu dat land een echte
wereldspeler geworden is en het een on-
waarschijnlijk economische groei kent.
Wie echter ooit al eens in India was weet
wel beter. Ondanks het recente ontstaan
van een middenklasse die het veel beter
heeft dan voorheen, blijven nog steeds
honderden miljoenen Indiërs verstoken
van de meest elementaire basisvoorzie-
ningen, lijden ze honger en ontbering en
zien zich zelfs genoopt van pure ellende
en ten einde raad zelf uit het leven te
stappen.

Beste lezer, u hebt wellicht weet van de
vele Indische successen op macro-econo-
misch vlak, van de wetswijzigingen ter
verbetering en bescherming van de
minstbedeelden en de kastelozen, van
het afschaffen van de bruidschat en het
invoeren van straffen voor overtreding
van de praktijk… dit zijn inderdaad be-
moedigende en hoopvolle evoluties.
Maar tradities en culturen zijn moeilijk te
beïnvloeden en een werk van lange
adem. Kinderen, jongeren en vooral ook
vrouwen onderrichten betreffende hun
rechten (en plichten), hen opvoeden tot
verantwoordelijke burgers met kennis van
zaken is cruciaal in de strijd tegen de
alomtegenwoordige armoede. Maar ook
de mensen steunen in hun initiatieven om
de infernale cirkel van armoede te door-
breken, door het verlenen van financiële,
technische of materiele steun zodat ze
uiteindelijk in hun eigen levensbehoeften
kunnen voorzien blijft voor ons een prio-
riteit. En natuurlijk niet enkel en alleen in
India maar in al onze prioritaire landen
van het Zuiden.
Wij danken u voor uw trouwe steun en
wensen u veel leesplezier. ÿ

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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 Editoriaal

 De Oegandese jeugd
aan het werk !

 Opleiding van meisjes en micro
financiering… in India
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1 Bron : Mo magazine januari 2011
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KDW is al verschillende jaren werkzaam
in Oeganda in samenwerking mat een
lokale partner, de organisatie Uganda
Children’s Centre (UCC), gebaseerd in
Kampala. Ons project wordt sinds 2008
voor 80% gesubsidieerd door de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking.

Het doel van dit project is tweevou-
dig :
Enerzijds de hereniging van een maxi-
mum aantal kinderen en straatjongeren
met hun familie of met een onthaalge-
zin, nadat ze omkaderd en voorbereid
werden in een tijdelijk tehuis. Voor het
slagen van een duurzame hereniging is
ook een goede opvolging noodzakelijk.
Anderzijds wordt aan zoveel mogelijk
jongeren een professionele opleiding
gegeven in één van de zeven werk-
plaatsen die hiervoor werden opgericht
in het centrum. Volgende opleidingen
zijn er mogelijk : snit en naad, informa-
tica, kapster, catering, schrijnwerkerij,
elektronica en elektriciteit, alsook lassen
en metaalbewerking.

Het innovatieve aan onze benadering is
het koppelen van de opleidingen aan
een praktische stage bij een kleine lo-
kale ondernemer of ambachtsman en
dit gedurende de 3 laatste maanden
van de opleidingscyclus. Zodoende er-
varen de jongeren ondernemingszin,
doen zij praktische kennis op en krijgen
ze verantwoordelijkheidszin aangeleerd.
Deze werkwijze helpt bij het motiveren
van deze jongeren om hun eigen kleine
zaak te starten of om later werk te vin-
den. De werkplaatsen hebben een ca-
paciteit van zowat 20 adolescenten per
aangeboden opleiding. In praktijk ziet
men echter dat de vraag veel hoger ligt
dan het aanbod en een tekort dus reëel
is. De vorming duurt 15 maanden inclu-

sief de duur van de praktische stage. De
afgestudeerden worden verder ge-
steund en omkaderd bij het zoeken van
een job en bij het opstarten van hun on-
derneming.

Einde 2010 waren de resultaten zeer be-
moedigend. Ze motiveerden ons om
deze werkwijze aan te houden: niet
minder dan 174 jongeren hadden zich
in 2009 ingeschreven voor één van de
7 beroepsopleidingen en hebben de les-
sen medio 2010 met succes beëindigd.
In een tijdspanne van 3 maanden na het
einde van de opleiding hebben 137 jon-
geren al een baan gevonden, waaron-
der 88 meisjes, dus een resultaat van
79% !

In 2010 bood het onthaalcentrum van
UCC ook aan 102 straatkinderen (6-
12 jaar) onderdak en begeleiding en
slaagde er in om 69 kinderen te hereni-
gen : 48 met hun familie en 21 kinde-
ren die geplaatst konden worden in een
onthaalgezin. Het ganse gezin geniet
van steun nadat zij eerst aan strenge cri-
teria is onderworpen en goedgekeurd.
Dit om eventueel misbruik te voorko-
men en om zodoende het welzijn van
het kind te verzekeren. Drie opvoeders

van het UCC staan in voor de omkade-
ring van de kinderen in het centrum. Zij
maken een selectie van de kinderen die
in aanmerking komen voor onderdak en
hereniging. Ze worden ook belast met
de opvolging van deze kinderen na de
hereniging en het is hun taak om ze re-
gelmatig te bezoeken.

De opvoeders en de verpleegster van
het UCC organiseerden ook nog maan-
delijks twee workshops van sanitaire
vorming waarin belangrijke onderwer-
pen aan bod kwamen zoals: veel voor-
komende ziekten, preventieve acties,
het belang van hygiëne, de basis van ge-
zonde voeding, voortplanting, AIDS,
enz…

Er worden maandelijks twee workshops
georganiseerd om de lokale gemeen-
schap te sensibiliseren. De eerste vindt
plaats in de sloppenwijken en de andere
in het UCC centrum. De workshops,
door de opvoeders geanimeerd, werden
door een vijftigtal mensen bijgewoond.
De feedback van de deelnemers was al-
gemeen gezien zeer positief.

Een grote uitdaging voor onze partner
is om op middellange termijn financieel
autonoom te worden. Wij kunnen hen
uiteraard niet eeuwig blijven subsidië-
ren, ook al blijven wij hen op een soli-
daire wijze volgen. Ons doel is met hen
projecten op te zetten die hen ook een
inkomen bezorgt. Deze projecten wor-
den momenteel bestudeerd op hun
haalbaarheid, marktstudie, rentabiliteit,
enz.
Indien de prachtige resultaten van onze
partner u aanspreken, kan u ons helpen
om hen te helpen, door middel van een
gift. In zijn naam danken wij u bij voor-
baat ! ÿ

Annette, 17 jaar, volgde een opleiding
“Catering” en werkt nu in hotel Amaranth,

op de weg naar Entebbe.

Oeganda heeft decennia lang politieke strubbelingen gekend,
tot de jaren 1990. Sindsdien heeft dit land grote inspanningen
geleverd om de politieke stabiliteit te behouden, alsook de
vrede en een jaarlijkse groeiende economie (7% in 2008-2009).
De bevolking van Oeganda wordt geraamd op 31 miljoen in-
woners, waarvan het grootste deel vrouwen zijn (51%), met
een meerderheid van kinderen jonger dan 15 jaar.

Ondanks het bestaan van een programma van algemeen basisonderwijs (Universal Pri-
mary Education Programme), ligt het aantal mensen dat kan lezen en schrijven nog steeds
beneden de 69%. Het kostenplaatje blijft de ontwikkeling van het onderwijs belemmeren
met als gevolg dat 20% van de bevolking ouder dan 15 jaar geen formeel onderwijs ge-
volgd heeft. Bijna 40% van de bevolking lijdt aan een ziekte, in totaal 50% van gevallen
van malaria gemeld. Het dichtstbijzijnde openbare ziekenhuis ligt in een straal van 27 ki-
lometer. Dat 15% van de kinderen jonger dan 18 wees is, is grotendeels te wijten aan
HIV/AIDS. Hoewel de armoede daalde van 39% in 2002/2003 naar 31% in 2005/2006,
zijn er vandaag nog 8,4 miljoen mensen die in armoede leven.
De uitdaging om bij te dragen aan verdere ontwikkeling blijft gigantisch.

De Oegandese jeugd aan het werk!
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In het krantje nr. 67 van juli-augustus
2010 stelden wij ons project voor in
samenwerking met onze nieuwe Indi-
sche partner, Sawed Trust (Social Ac-
tion Women’s Education and Devel-
opment). Het hoofddoel van dit
project bestaat in het verschaffen van
onderwijs aan jonge meisjes.

Enkele cijfers :

• India telt 260 miljoen kinderen jon-
ger dan 14 jaar, waarvan 118 mil-
joen in armoede leven.

• Het basisonderwijs is verplicht en
gratis van 6 tot 14 jaar, maar 15%
van deze kinderen gaat niet naar
school en 50% geeft het op in de
loop van het schooljaar.

• 49 miljoen Indische kinderen tussen
6 en 11 jaar zijn ongeletterd.

Hoewel India sinds haar onafhanke-
lijkheid (1947) het analfabetisme be-
strijdt d.m.v. speciaal opgezette pro-

þ ÿ

FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 40 € OF MEER BEDRAGEN, ONTVANGT U EEN FISCAAL ATTEST.
KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het juridische
eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan. (Ci.RH.26/567.400 betreffende het KB/WIB92)
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De kleine P. Muneeswari, 13 jaar, één van de begunstigden van het project, omringd
door haar familie. Haar papa Mr.Mangalraj is “Coolie” m.a.w. hij doet het werk van een lastdier.

De extreme armoede van dit gezin is zichtbaar op deze foto.

Opleiding van meisjes en micro financiering in de
staat van Tamil Nadu in India, een mooi project !
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Onze felicitaties aan de Heer Albert
Barroo met zijn verjaardag.
Onze gelukwensen aan Lorraine en
Paul-Eric Legein ter gelegenheid van
hun huwelijk.

gramma’s, blijft dit een groot pro-
bleem in de samenleving. Bij de volks-
telling van 1991 telde dit land 47,8%
analfabeten met een kloof tus-
sen mannen (37,1%) en vrouwen
(62,9%), tussen stedelijke en rurale
gebieden en tussen de verschillende
kasten.

Het is uiterst moeilijk om families te
overtuigen, vooral op het platteland,
om hun dochters naar school te stu-
ren want zij zijn van mening dat de
meisjes bestemd zijn om na hun hu-
welijk bij de echtgenoot te gaan
leven. Bijgevolg beschouwen zij on-
derwijs aan hun dochters als een ver-
loren ‘investering’ die uiteindelijk de
schoonfamilie ten goede komt.
Bewust van deze problematiek, start-
te Kinderen Derde Wereld samen met
de lokale partner “Sawed Trust” een
specifiek project. Zo krijgen de gezin-

nen, die hun dochter onderwijs laten
volgen, een paar geiten aangeboden
waarvan de opbrengst (melk, jonge
geitjes) het verlies van inkomen zou
compenseren indien hun dochter hen
zou helpen met het huishouden. Een
honderdtal gezinnen ging akkoord en
zo kon het project van start gaan. Het
heeft een dubbel voordeel : enerzijds
krijgen de meisjes een opleiding, an-
derzijds krijgen de betrokken gezin-
nen de mogelijkheid om een kleine
winstgevende activiteit op te starten
en ontstaat er op die manier een
nieuwe dynamiek.
Dit project kadert in de filosofie van
KDW : “prioriteit voor onderwijs aan
de minstbedeelden, verbetering van
de levensomstandigheden van de
vrouw, voorkeur om een duwtje in de
rug te geven bij het starten van een
activiteit, aanleiding geven tot een lo-
kale participatie”.

We zijn allen zeer tevreden over de re-
sultaten die na één jaar geboekt wer-
den. Het verschaffen van onderwijs
aan de meisjes is weliswaar maar een
druppel in de oceaan, toch werkt dit
ook een bewustzijnsverruiming van
deze gezinnen in de hand. Zodoende
wijzigt men beetje bij beetje ook de
heersende opvatting t.o.v. de opvoe-
ding van meisjes.

Jullie waren talrijk om ons vorig jaar
te steunen bij deze actie en we dan-
ken jullie zeer hartelijk. Ook dit jaar
aanvaarden wij met dankbaarheid uw
hulp. ÿ

Philippe Dubois
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