


In houdsopgaue 

uoolwoord 

Deel 1. Hinderen in de knel 

Deel 2. Thema's en ontwikkelingen 

Projecten 2005 

Deel 3. Pariners aan het woord 

nawoord 

pag. 3 

pag. 5 

pag. 10 

gag. 22 

-29 

Colofon 

h h C u e :  Pieter van Abshoven, Tbilly de Boer, Jaap 't Gilde, Doortje 't Hart, Mieke Labots, 

Marieke Schouten. Eindredactie en saniensteiung: Marijke Katsburg - de voorstelling, Amsterdam 
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Pakistan, Sophia FoundationKirgizie, en uit het archief van Kerkinactie. 

Uomigeuifig en dnik Drukkerij van de Ridder, Nijkerk 

Kerkinactie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse 

Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Societeit, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse 

Broederschap, de Unie van B ptistengemeenten, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in . t 
Nederland, de YMCA Nederland, de Zevende Dags Adventisten, het Genootschap der Vrienden 

(Quakers) en de Vrijzinuige GeloofQgemeenschap NPB. Via het programma Kinderen in de 

Knel verleent Kerkinactie al 25 jaar steun aan projecten voor kinderen in specinek moeilijk 

omstandigheden. Het gaat hierbij om projecten in ontwikkelingslanden, die door mensen ter plekke 

zijn opgezet en worden uitgevoerd. De projeden moeten direct ten goede komen aan de kinderen of 

gericht zijn op de verbetering van hun rechten. 



Uoorwoord 

25 jaar geven de protestantse kerken aandacht aan de rechten van kinderen in 

ontwikkelingslanden. Is een woord van vreugde daarbij passend? Dat weet ik niet zeker. Het 

betekent immers dat er nog steeds kinderen in de knel zitten en dat is een situatie die je geen 

kind toewenst. Op veel plaatsen in de wereld merken kinderen niet of nauwelijks iets van de 

internationaal afgesproken Rechten van het Kind. Hun voeding en huisvesting zijn onvoldoende, 

medische zorg is zo goed als afwezig, ze moeten te jong aan het werk, ze krijgen geen onderwijs, 

ze worden verhandeld als prostituee of ingezet in een oorlog. Dit alles maakt hun kansen op een 

redelijk bestaan als volwassene minimaal. 

Maar in dat licht is een woord van vreugde toch passend bij dit jubileum. Want in die 25 jaar 

is de situatie van veel kinderen verbeterd door projecten die Kerkinactie vanuit het programma 

Kinderen in de Knel heeft uitgevoerd, samen met de partnerorganisaties. En in die kwart eeuw 

zijn veel mensen betrokken geraakt bij dit werk. Zij hebben zich gerealiseerd dat de middelen in de 

wereld absoluut niet eerlijk zijn verdeeld, dat kinderen daar de dupe van worden en dat het urgent 
- > 

is te streven naar meer rechtvaardige verhoudingen wereldwijd. 

De kinderen in de knel hebben altijd op veel sympathie kunnen rekenen van de participerende 

erken en groeperingen. Veel vrijwilligers, ook uit de kleinere kerken, waren bereid zich in te zetten 

or de naamsbekendheid en de fondsenwerving. Ook nu Kinderen in de Knel een programma van 

rkinactie is, is een goede relatie met de kleinere lidkerken en de vrijwilligers belangrijk. 

Voor de toekomst wens ik dat het werk van Kerkinactie voor kinderen in bijzondere moeilijkc 

tandigheden overbodig mag worden, en dat de verhoudingen in de wereld zich zo wijzigen, dat 

e kinderen kans hebben op een menswaardig bestaan. Maar ik vrees dat we ook het 50-jarig 

staan van het programma nog zullen beleven.. . Moge het werk daarom ook in de komende jaren 

, kunnen rekenen op de steun en sympathie van velen! 





Deel 1. Kinderen in de knel 

In 1979 richtten de protestantse kerken het Alternatief Adoptieplan voor kinderen in de 

knel op. Het Alternatief Adoptieplan voer destijds onder de vlag van Stichting Oecumenische 

Hulp (WH). Dit was een organisatie voor nood-, rampen- en voedselhulp, opgericht in 1952 

door dertien verschillende kerkgenootschappen in Nederland. Met het eerste internationale 

Jaar van het Kind was de tijd rijp voor wereldwijde aandacht voor de rechten van het 

kind. SOH wilde een alternatief bieden voor individuele Gnanciele kinderadoptie in Derde 

Wereldlanden. Want via partners en medewerkers in ontwikkelingslanden kwam het 

dringende venoek om geen individuele kinderen tot object van hulpverlening te maken, maar 

om kinderen te helpen door hun hele leefgemeenschap te helpen. 

Indertijd was het nog gangbaar in het rijke Westen om arme landen te willen betuttelen. 

Maar bij de SOH werkten vooral mensen die afkomstig waren uit het praktische missionaire en 

diaconale werkveld, zoals grondleggerldiredeur Peter-Pad van Lelyveld (acht jaar Indonesie) en 

projectmedewerker van het eerste uur Iny Slomp 

(acht jaar Pakistan). Mensen die zelf jaren in 

het buitenland hadden gewoond en gewerkt. Zij 

wisten uit ervaring dat er overal mensen zijn 

die iets aan samenlevingsopbouw doen of willen 

doen. Die zelf ideeen hebben hoe ze de situatie in 

hun dorp of regio kunnen aanpakken. Dus ging 

het Alternatief Adoptieplan op zoek naar dat 

soort partners op de diverse continenten. Op zoek 

naar mensen die zich inzetten voor de rechten 

van kinderen, met lokale initiatieven en op een 

aansprekende en vernieuwende manier. 

Bouwer van de toekomst I Kameroen 



Filosofie 6 doelstellingen 

De naam mag gewijzigd zijn, de filosofie en doelstellingen zijn dat niet. Kerkinactie stelt zich 

nog altijd ten doel om hulp te verlenen aan kinderen wereldwijd die opgroeien buiten een 'normale' 

gezinssituatie, kinderen die buitengesloten zijn van fundamentele rechten zoals vastgelegd in de 

conventie van de Rechten van het Kind. Of wals de pioniers het formuleren: "Dit werk gaat om het 

versterken van familieverbanden en leefgemeenschappen in de ruimste zin des woords. En om het 

brengen van hoop. Dit doen we door koplopers en lobbyisten te zoeken in alle regio's, door netwerken 

te bouwen tussen de continenten, en door de plaatselijke ontwikkelingen en initiatieven kritisch te 

volgen en met raad en daad te ondersteunen." 

Kerkinactie doet, met het programma Kinderen in de Knel, zijn uiterste best voor die 15% 

wereldkinderen die in speciilek moeilijke omstandigheden leven en buiten de focus van andere 

hulpprogramma's vallen. Het programma werkt vanuit het Verdrag van de Rechten van het Kind, 

speciaal voor de volgende doelgroepen: 

Werkende kinderen 

Straatkinderen 

Seksueel misbruikte kinderen 

Kinderen in conflictsituaties (geweld, oorlog) 

Kinderen in een samenleving getroffen door aids 

Kinderen in conflict met de wet 



ulerkwijie 6 aiteda 
Kerkinactie wil kinderen 

in staat stellen om hun eigen 

leven vorm te geven. Daar hoort 

niet alleen een (vak)opleiding 

bij, maar ook bewustwording van 

hun eigen rechten en voorlichting 

over bijvoorbeeld seksualiteit en 

gezondheid. 

Kerkinactie gaat in zee met 

lokale organisaties die ditzelfde '" 

doel voor ogen hebben. Wie anders 

dan zij kennen de plaatseiijke 

situatie, zowel maatschappelijk als 'Assepoesters' hebben nu een vakbond I Peru 

politiek!? Want iinanciering van de 

projeden is een w streven naar permanente maatschappelijke verbeteringen is een ander verhaal. 

En die ontwikkeling verdient minstens zoveel aandacht. Kerkinactie steunt de lokale partners dan ooir 

om hun ervaringen en kennis te gebruiken bij lobby en politieke beuivloeding. Om zodoende blijvende 

verbeteringen te garanderen. Zo hebben vele projedpartners, waaronder NICRO in Zuid-- CPC in 

Kirgizie en Cedeca-Ceara in Brazilie in de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van betere 

iewdwekevine in eigen land. En zij blijven hun overheden kritisch volgen. 

nieuwe wegen 
Vitgangsprint is steeds het internationale Verdrag voor clt. Rechien van het Kind. En 

daarmee de erkenning dat  kinderen mensen zijn. mensen op \\-cg naa i  v ~ i l ~ v a ~ ~ e i i h e i r l  en 

mensril met rcchtrn. Hij het kiezen van projecten ~ o i - d t  ge1r.i op het \vcw-l)arir en zclfbenust 

mnkcn \.:in kindcicn. Ei,j voorlreur in de eigen sociale conicst \-tin liet kind. 

Kerkinactie onrlcrsteunt gecii o~erheidsproga111111a's iuaar werkt sailim met NGO's 

~ i~on-gou\ -e r~ ic~~ , i r i~~ te lc~  organisaties). Zij steunt \.ernirun.riltie. kleinschalige lokalc 

iilitiatie\~cn. \Vmt juist up lict gebied van hulpvci-lcning aan kincleren in I~ijzuncler moeilijkr 

orn.~taiidighrden i i  behoefte aan het ~oor tdurend  verkeniien \-ar1 nieuwe \vegen om cleze 

kiiideien tr b(.i,~ilieri. Zijn deze projecten uitgegioc4cl tot duurzarne progran~inn's. dan kunnen 

ze tot x-orrrl)celd dienen \-oor andere acti\.iteiteii op ai lc iei~ p l c k k ~ n .  

Uerdrag uoor de Rechten uan het Kind : 

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen 

dat er internationaal meer aandacht is voor de positie van kinderen. Er zijn allerlei netwerken 

ontstaan die zich met een of meer aspecten uit dit verdrag bezighouden. Hierin participeren 

organisaties uit alle windstreken. Vanzelfsprekend vindt Kerkinactie in deze netwerken prima 

samenwerkingspartners. Met deze partners wordt op verschillende niveaus gewerkt aan de lobby, 



de bewustwording en 

politieke actie om de 

rechten van het kind te 

verdedigen. 

Bovendien zijn deze 

netwerken ideale 

platforms om informatie 

en methodieken 

uit te wisselen en 

om gezamenlijk 

nieuwe aanpakken te 

bedenken. 

netwerkpartner toegeiicht 
ECPAT Internationaal voert wereldwijd campagne tegen commerciele seksuele uitbuiting van 

kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden. ECPAT 

is in 1990 opgericht om een einde te maken aan kinderprostitutie in relatie tot reizen in Azie. 

Inmiddels is dit werkveld verbreed tot 

alle vormen van seksuele uitbuiting. Het 

internationale ECPAT netwerk bestaat 

uit meer dan 70 organisaties in meer 

dan 60 landen over de hele wereld. 

De Nederlandse afdeling van ECPAT 

is in 2003 samengegaan met Defence 

for Children International afdeling 

Nederland. ECPAT-NL wordt 

gesteund door Kerkinactie, stichting 

Kinderpostzegels Nederland, Plan 

Nederland (voorheen Foster Parents 

Plan) en Mensen in NdCordaid. 

Fondsenweniing 
De aanvankelijke naam 'Alternatief 

Adoptieplan voor kinderen in de 

knel' verwees naar de mogelijkheid 

om een heel project te adopteren in 

plaats van een enkel kind. Potentiele 

donateurs kregen een krant thuis 

met daarin de verschillende projecten 

waar wereldwijd contact mee werd 

gelegd. Men kon per project een 

beknopte beschrijving aanvragen bij het 

Alternatief Adoptieplan en dat project 



vervolgens adopteren als gezin of gemeente, als 

zendingscommissie of jeugdclub. 

In de loop der jaren is de fondsenwerving 

iets veranderd. Donateurs ondersteunen niet 

meer een specinek project maar geven aan het 

programma van KerkinactieIKinderen in de 

Knel. De activiteiten van het programma zijn te 

volgen via de kwartaaluitgave voor donateurs, 

via de website en vanzelfsprekend in het 

jaarverslag van Kerkinadie. 

Bovendien is er uitgebreid projectmateriaal 

verkrijgbaar, wanneer een donateur of 

anderszins ge'interesseerde meer wil weten 

over een project, organisatie of thema. Jaarlijks 

wordt een van de thema's in de schijnwerpers 

gezet tijdens een speciale campagne. Deze 

campagnes zijn vooral gericht op bewustwording 

en kennisoverdracht in Nederland, op een 

zo breed mogelijke wijze. Naast algemeen 

informatiemateriaal is er bijvoo+eeld steeds 

speciaal materiaal voor kinderen en jongeren 

beschikbaar - voor gebruik op scholen en in 

het kerkelijk jeugdwerk. Hiermee vertaalt 

Kerkinactie de thematiek van kinderen 

in de knel en de Rechten van het Kind op 

aansprekende wijze naar de leefwereld van de 

Nederlandse jeugd. 

Stuaente helpt met alfabetisering in 
achterstandswijk I Nicaragua 



De schattingen over kinderen die betaald en onbetaald werken liggen zo rond de 250 miljoen 

wereldwijd. Hiervan werkt vijftig tot zestig miljoen in extreme vormen van uitbuiting. Bijvoorbeeld 

als prostituee of kindsoldaat, als slaaf of in de huishouding of op een plek die anderszins gevaarlijk 

is voor de gezondheid, zoals in een luciferfabriek of op de vuilnisbelt. Zij raken doorgaans blijvend 

geestelijk of lichamelijk beschadigd door het werk dat zij doen. 

In Afrika werkt gemiddeld eenderde van de kinderen, in sommige landen zelfs de helft van de 

kinderen onder de 14 jaar. In Latijns-Amerika werkt vijftien tot twintig procent van de kinderen. 

In Azie 'slechts' zeven procent. Dat lijkt laag, maar het zijn wel ruim 100 miljoen kinderen in vooral 

Zuid- en Zuidoost Azie. Ieder kind is er een teveel. 

Kinderarbeid is het campagnethema van Kerkinactie in 2004 

Kinderen in conflict met de wet.. uierkende kinderen 
Wereldwijd zitten naar schatting 1 miljoen kinderen in gevangenissen. De rechten van 

kinderen op dat soort plekken worden vaak vergeten. Ze zijn overgeleverd aan de wiliekeur van 

bewakers en mede-gevangenen. Kerkinactie steunt projecten die ervoor zorgen dat deze kinderen 

een zo eerlijk mogelijke procedure krijgen, dat hun rechten nageleefd worden en dat ze in de 

gevangenis behoorlijk behandeld worden. Zo worden de jongeren en hun families bijvoorbeeld 

gewezen op het recht om bezoek te ontvangen en hun recht op een advocaat. 

In 2003 stond dit thema uitgebreid in de schijnwerpers tijdens de Kerkinactie-campagne 

'Kinderen opsluiten is crimineel'. De campagne zoemde in op het werk van de Zuid-Afrikaanse 

organisatie CRED - Creative Education with youth at risk. 

De werkwijze van CRED illustreert goed wat er komt kijken bij kinderen in confiict met de wet. 

Dertigduizend kinderen onder de 18 zitten in Zuid-Afrika in de gevangenis. Daarvan zijn er ook 

jonger dan 14 jaar, hoewel dat volgens de wet verboden is. De gevangenissen in Zuid-Afrika zijn 

geen pretje. In de meeste gevangenissen zitten de kinderen tussen de volwassenen. Die hebben 

vaak een slechte invloed op de jongeren. CRED verzorgt creatieve projecten voor kinderen in de 

gevangenis. Positieve en scheppende creatieve projecten welteverstaan. Want wapens maken 

van bestek, en drugs regelen door de muren heen, dat leren ze wel van hun mede-gevangenen.. . 
Bovendien houdt CRED zich bezig met begeleiding van jongeren na hun gevangenisperiode en met 

preventieve projecten in de townships. 

Kinderen in mflictsituaties 
Kinderen worden op vele manieren getroffen door conflictsituaties mals oorlog en geweld. 

Miljoenen kinderen zijn bijvoorbeeld genoodzaakt te vluchten. Anderen raken gewond, of verliezen 

hun familie. Zonder ouders en met een lege maag zijn deze kinderen een gemakkelijke prooi voor 
i 
l 

ronselende krijgsheren. In ruil voor voedsel en bescherming krijgen ze een wapen en worden ze 
l ingezet bij gevechten. Naar schatting zijn er wereldwijd 300.000 kindsoldaten; zowel dader als 

slachtoffer. .. Verreweg de meeste van hen zijn jongens, maar ook meisjes worden gerekruteerd en 

actief bij de gevechten betrokken. Niet zelden worden ze seksueel misbruikt. 



Ilhinderenindehnel 

geuangenschap 
in Zuid Afrika 

In de overbevolkte kampen 

waar vluchtelingkinderen worden 

opgevangen is nauwelijks ruimte 

voor spel of onderwijs. Ze vinden 

bij terugkomst vaak een totaal 

verwoest land. Juist omdat deze 

vluchtelingkinderen hard zullen moeten 

werken aan de wederopbouw investeert 

Kerkinactie in onderwiJsprojecten voor 

vluchtelingkinderen. 

Utrecht 

En wat gebeurt er als de oorlog 

over is? Dan moet je weer leren om 

met elkaar te leven, leren om je 

veilig te voelen, leren om te spelen.. . 
Kerkinactie-partner Peacelinks heeft 

dat bijvoorbeeld goed begrepen. 

Peacelinks is een vredesbevorderende 

jongerenorganisatie die in 1990 is 

opgericht, nog tijdens de langdurige 

en vooral bloedige en verwoestende 

i burgeroorlog in Sierra Leone. ~nmiddels 

Campagne 2003, thema Kinderen in connict met de wet heeft deze organisatie een belangrijke 

plaats verworven in de (internationale) 

vredes- en jongerenbewegingen. Belangrijkste doelstelling is 'empowerment' van de jongeren en het 

stimuleren van positieve veranderingen. Peacelinks heeft bijvoorbeeld een muziekgroep bestaande 

uit ex-kindsoldaten. De groep treedt op bij bijeenkomsten over vrede en verzoening. Verder heeft 

Peacelinks een bewustmakingsprogramma voor scholen, vluchtelingenkampen en opvanghuizen 

ontwikkeld. En maandelijks is Peacelinks te zien en te horen op de nationale radio en televisie, met 

eigen programma's over de situatie van de ex-kindsoldaten. 

Het onvermijdelijke bij oorlogssituaties is dat er aan de ene kant geblust wordt, terwijl aan 

de andere kant weer een brandhaard ontstaat. Zo zijn er de afgelopen jaren veel hoopgevende 

resultaten geboekt (bijv. in Sierra Leone, Kroatie, Afghanistan). Maar ook zijn er nieuwe 

brandhaarden bij gekomen of weer opgelaaid (bijv. Palestijnse gebieden). 

Kerkinactie steunt allerlei uiteenlopende projecten waarmee oorlogskinderen weer 

toekomstperspectief krijgen. Van internebprojecten tot stripboeken over vrede en theaterprojecten. 

Seksueel uitgebuite kinderen 
Kinderen zijn nieuwsgierig en kwetsbaar. Wereldwijd maken volwassenen daar misbruik van. 

Tien miljoen kinderen, over de gehele wereld verspreid, worden onder de belofte van het Grote 

Geld de prostitutie ingelokt. Driekwart hiervan woont in Azie. De kinderen (veelal meisjes) komen 



terecht in een wereld waar pooiers, bordeelbazen en mensensmokkelaars de dienst uitmaken en 

waar kinderhandel, misbruik, uitbuiting en geweld aan de orde van de dag is. 

Helaas is kinderprostitutie wereldwijd een groeiend kwaad. Fadoren die mee kunnen spelei 

zijn: toenemende armoede, toenemend (seks)toerisme in arme landen, aanwezigheid van soldaten 

als strijd- of intementiemacht. Ofwel: situaties waar armoede en rijkdom, macht en onmacht heel 

dicht naast elkaar bestaan. 

Kerkinactie ondersteunt projeden en organisaties die kinderen helpen uit de prostitutie te 

stappen. Door hen op te vangen en te beschermen, door hen basisonderwijs of een vakopleiding B 

bieden en door hen te steunen met rechtsbijstand en voorlichting. Ook andere vormen van seksueel 

misbruik krijgen zorg en aandacht. Zoals bijvoorbeeld in Bangladesh. 

Bangladesh is een voornamelijk islamitisch land. Dat levert enorme problemen op voor ongetrouwde 

meiden die seksueel misbruikt zijn of ongewenst zwanger. Die zitten in een onmogelijke positie. 

Volgens de islamitische wetten moeten deze meiden de doodstraf krijgen door steniging. CTRDW 

vangt hen op. Kerkinactie ondersteunt dit initiatief van harte, evenals projecten ter voorkoming en 

bestrijding van seksueel geweld en kinderprostitutie in bijvoorbeeld Colombia, Guatemala, Thailand 

en Z u i d - m a .  

Straathinderen 
Onder straatkinderen verstaan 

we kinderen die dag en nacht op straat 

overleven, zonder bescherming van familie 

of bekenden. Over de hele wereld leven 

zo'n 100 miljoen kinderen op straat. Zij 

leveren een dagelijkse Strijd om voedsel, 

kleding en een veilige slaapplaats. Door 

hun noodgedwongen vrijgevochtenheid 

beschouwt de lokale bevolking 

straatkinderen vaak als een lastig probleem 

dat ze het liefst negeren. Door deze 

negatieve kijk is het zelfvertrouwen van veel 

straatkinderen enorm laag. 

Kinderen in de Knel steunt wereldwijd 

opvangprojeden voor straatkinderen. 

Organisaties die straatkinderen begeleiden 

zonder dat zij hun zelfstandigheid verliezen. 

Die scholing en toekomstperspectief bieden 

zonder betuttelende regeltjes. Maar met 

warmte, bescherming en aandacht. 

Bijvoorbeeld het Pieventieprogramma 

voor straatkinderen in Puerto Cabezas in 

Nicaragua. Onderwijs beschermt tegen armoede I India 





Projecten Latijns-Amerllra 2905 
BdiVla Pronafa \ Werkende kinderen op 
markt Santa C m  Qhanuu \ Vagh.aining 
aan werkende kinderen Eco Jovenes \ 
Radioprogramma voor en door jongeren Casa 
de la Mujer \ Bijstand voor seksueel misbruikte 
meisjes Centro Juana Azurduy \ Juridische en 
sociale bijstand seksueel misbruikte meisjes. 
B d U e  Cedeca Ceara \ Juridische en sociale 
bijstand voor meisjes in huishouding MRE \ 
Opvang en begeleiding van seksueel misbruikte 
meisjes Cedeca Belem \ Preventie en b-ding 
seksueel geweld kinderen en jongeren 
Childhope \ Soa- en aids-voorlichting voor en 
door jongeren ANCED \ landelij%e bure8us voor 
kinderrechtshulp. 
CitiU CSCC \ Ontmoetingscentrum voor kinderen 
en jongeren in volkswijken. 
CdoinMa F'PT \ Programma voor werkende 
kinderen Coalicion\ Coalitie tegen betrokkenheid 
kinderen en jongeren in gewapend conuict. 
Gwteniaia CEIPA \ Vaktraining voor werkende 
kinderen en jongeren Pronice \ Campagne tegen 
seksuele uitbuiting van kinderen CEADEL 
\ Uitbanning van kinderarbeid in agrarische 
exportindustrie. 
Handutas Arte y Accion \ Culturele activiteiten 
werkende en getraumatiseerde kinderen 

Fonds voor jeugdrechtspraak en projecten voor 
jeugdbendes Fonds voor projecten tegen seksueel 
misbruik en uitbuiting. 
nkaragua TESIS Puerto Cabezas \ Scholiug 
en vakopleidingen mindejarige prostituees 

Mary B d a  \ Preventie prostitutie meisjes 
INSFOP\ Vakopleidingen in achterstandswijken 
TESIS Managua\ Preventie van soa, hivlaids 
Funprode \ Juridische begeleiding van kinderen 

die de wet overtreden Familias Espeeiales \ 
Integratie gehandicapte kinderen. 
Puu Prodei \ Zelforganisatie en vakopleiding 
werkende kinderen op platteland Proande \ 
Onderwijs en vakopleiding werkende kinderen 

Codeh-Ica \ Programma voor werkende kinderen 
Cesip \ Instroming in formeel onderwijs ter 

voorkoming van kinderarbeid GIN \ Monitoring 
jeugdbeleid door jongeren CRAESCC \ Opvang 
en begeleiding van mindejarige prostituees 
in Lima Centro de la Familia \ nleinvee- 
en tuinbouwproject voor inheemse kinderen 

Cepromun\ Krediet- en trainingsprogramma 

SkiiPlrrr-~. " ' \ Project voor (ex-) 
khdda&m Y&\ Onderwijsproject voor 

Gems \ Creatieve voorlichting 
over kinderrechten Muwoda \ Vakopleiding voor 
wrlogsginderen ABC-Development \ Integratie 
van oorlogskinderen DCI Sierra Leone \ Project 
kinderen in gevangenis. 
T e  Martha House \ Preventieproject 
seksueel misbruik kinderen Upendo Daima \ 
Project voor straatkinderen Lutherse Kerk \ 
Gemeenschapsproject voor weeskinderen. 
Uganda Ocbo \ Vakopleiding voor weeskinderen 

GCVS \ Vakopleiding voor oorlogskinderen 
Kayda \ Project voor straatkinderen - 

Keyetume CBHC \ Opvang en begeleiding 
van weeskinderen Anppcan \ Project tegen 
kinderarbeid CPA \ Project voor ouders van 
ontvoerde kinderen Orthodoxe Kerk \ Project 
voor aids-wezen. 

' i3dd-m Cl%\ Preventief programma voor 
jongeren uit achterstandwij%en Cred \ Creatief 
project voor kinderen in de gevangenis Lerato 
House \ wect voor meisjes in prostitutie 

N i m  \ Misdaadpreventieproject PSV \ 
Jeugdprogramma voor slachtoffem van geweld 

f f i a  \ Aids- en jongerenprogranuwq. 

Over de projecten in paars is meer informatie beschikbaar bij Kerkinactie @i -:2 
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Projecten Europa 2005 
Albanie Rei?action \ Kinderrechten in 
gevangenissen. 
Balkan Together Netwerk \ Reintegratie en 
traumavemerking voor jongeren. 
Kh'giZie CPC \ Opvangcentrum voor straatkinderen 
van Bishkek Pokolenie \ Begeleiding jongeren in 
jeugdgevangenis. 
Kroatie Suncokret \ Onderwijsbegeleiding en 
anti-geweld-training Prijatelj \ Preventie 
kindermishandeling in achterstandsbuurten. 
Oekraine Sophia Stichting \ Beroepsopleiding 
jongeren in jeugdgevangenis Teenagerfund \ 
Noodopvang van straatkinderen in Oost-Oekraine. 
Roemenie A W S  \ Opvang en begeleiding van 
straatkinderen Casa Deschisa \ Opvang en 
begeleiding straatkinderen Caminul Philip \ 
Welzijnszorg achterstandsbuurt Back to school 
\ Onderwijs voor straatkinderen ARCA \ 
Integratieprogramma voor vluchteiingenkinderen 
Deskundigheidsbevordering voor partners 

Kerkinactie. 
\ Ingoesjetie CPCD \ Hulp aan 

Tsjetsjeense vluchtelingenkinderen. 

Ulereldwijd 2005 
Childhelpline Intematlonal\ Versterking 
kindertelefoons in 52 landen. 

Projecten midden-Oosten 2005 
Ubanan Kanafani Foundation \ Jeugdwerk in 
Palestijnse kampen. 
PaleStiJose gebieden Theatre Day Productions \ 
Theater voor oorlogskinderen PCL \ Palestijns 
educatief vredescentrum DCI \ Programma's 
voor slachtoffers van geweld DCI \ Centrum 
tegen kindermishandeling. 

Projecten Azie 2005 
iiighmistan Church World Service CCA \ Opvang 
en begeleiding van kinderen in Kabul Sanayee 
Development Found \ Uitgave kinderboeken over 
vrede en verzoening. 
Bangladesh CPD \ Onderwijs voor werkende meisjes 

CTRDW \ Opvang en onderwijs voor zwangere 
meisjes VOSD \ Opvang en begeleiding van 
straatkinderen ASA \ Voorkomen van misbruik 
van kinderen sloppenwijken VARD \ Opvang 
en begeleiding van straatkinderen CPD \ 
Preventief programma tegen kinderhandel DRRA 
\ Integratieproject voor gehandicapte vrouwen en 
kinderen. 

Foundation \ Bewustmaking van kinderrechten 
Protection of Juvenile Justice \ Juridische hulp 

aan seksueel misbnllkte kinderen. 
India PSVS \ Scholing voor werkende kinderen 

LEAD \ Bevordering van kinderrechten SAVE 
\ Opvang en begeleiding werkende kinderen 
en straatkinderen WARM \ Bestrijding van 
kinderarbeid in de horeca REDS \ Onderwijs 
voor werkende meisjes in de landbouw Adviseur 
voor voortgang partnerorganisaties MAEGA 
\ Programma voor werkende kinderen RECD 
\ Onderwijs werkende kinderen in lucifer- en 
vuurwerkindustrie CCRD \ Trainings- en 
documentatiecentrum kinderrechten Cholai \ 
Begeleiding werkende kinderen in zijde-industrie 

COW \ Onderwijs voor werkende meisjes 
in rijstindustrie HOPE \ Onderwijs voor 
werkende kinderen LEAD-CACL\ Campagne 
tegen kinderarbeid in Tamil Nadu Artist \ 
Vakopleiding voor straatkinderen Child Guidance 
Centre \ Rehabilitatiecentrum voor straatkinderen 

Kerk van Zuid-India \ Tehuis voor gehandicapte 
kinderen RUPED \ Huiswerkbegeleiding voor 
dorpskinderen CISRS \ Onderwijs voor kinderen 
van prostituees. 
IiNioWe KKSP \ Begeleiding werkende kinderen 

Handal Mahardika \ Actiegericht onderzoek 
werkende kinderen Noord-Sumatra RPUK 
\ Traumaverwerking ontheemde kinderen in 
Atjeh Anak Wayang \ Creatief programma voor 
kinderen in Yogyakarta Panti Asih \ Zorg voor 
verstandelijk gehandicapten. 
Ilepal VSRP \ Opvang en begeleiding van kinderen 
van gevangenen. 
00if-Tjlll0~ Pradet \ Begeleiding van kinderen in 
gevangenissen. l 

PukiSiun AIM \ Alternatief onderwijs en training 
werkende meisjes CREC \ Christelijk educatief 
centrum voor (wees)meisjes MHC \ School voor 
gehandicapte kinderen in Peshawar DuM \ 
Programma voor gehandicapte kinderen in Karachi 
Dar-d-Mussarat, dagschool voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen. 

LaRka National Council for the Deaf \ 
Hulpvoorzieningen, basis- en middelbare schoiing 
en beroepslopleidngen voor dove kinderen. 
lhdbid CPCR \ Opvangcentrum voor misbruikte 
kinderen in Bangkok SDSU \ Opvang en 
begeleiding van seksueel misbruikte kinderen. 





Puerto Cabezas is de hoofdstad van het armste gedeelte van Nicaragua. De organisatie TESIS 
werkt hier met werkende, niet schoolgaande kinderen en drugsverslaafde kinderen. TESIS doet 

zijn uiterste best om leefomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. En tegelijkertijd zet 

deze organisatie zich in om de maatschappij bewust te maken van het geweld tegen kinderen en 

de uitbuiting. 

Jorge Villa is medewerker van DNI Bolivia en ver&& Wii doen er d e s  aan 
om kinderen in ome samenlevhg te laten m . ~ ~ l I m  en &aaien. We stimuleren 

luaciereti om de hoofdrol in o m  samenleving te vervullen. Kerkinadie heeft om 

met ons nmgedasbt- Eerst met de jeugdbrigades v d t  de d o l e n  

van jeugdbendes!) etn het. organiseren van kindarbeiders in een 

mrt vakbond, en nu met jongerengmepen die meedoen op wijkniveau. Het mooie 

van Kerkinadie is dat ome eigen werkwijze en onze eigen prioriteiten germpe&erd 

worden." 

$ommige brigades, waarvan de leden inmiddels volwassen zijn, ontmoeten elkaar 

nog steeds en ondernemen samen dingen. Zo hebbeo de oud-leden van de jeugdbrigade 

Sogima (kienden'; als jeugdbrigade opgericht in 1993) in deeember een kerststal in 

de wijk gebouwd, feestelijke maisdrank gemaakt en oliebollen uitgedeeld aan d e  

kinderen. Villa is blij met de resultaten van ruim tien jaar kinderemanCapatie, en 

terecht: %e relaties van saamhorigheid en samenwerking blijken te beklijven en 

worden ingezet in hun eigen wijken, bijvoorbeeld in buurtcomites. Deze jonge mensen 

worden niet langer aangemerkt als 'gevaarlijke bendeleden' maar ds mensen met de 

capaciteiten en motivatie om zich in te zetten voor de ontwikkeling van hun wijkn 

Hinderen in een samenlwing met aids 
Naast de bijna anderhalf miljoen kinderen die zelf hiv-geiifecteerd zijn of aids hebben, 

zijn er ruim 13 miljoen aids-wezen. Aids heeft complete gemeenschappen uit het lood geslagen. 

Kinderen in de Knel steunt projecten die weeskinderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving 

opvangen. 

Maar ook projecten die speciaal aan kinderen en jongeren voorlichting geven over (het 

voorkomen van) aids. Bijvoorbeeld door poppenspel en anti-aids-clubs. 

Voorbeeld van zo'n ontwrichte samenleving is de streek Rakai in het zuiden van Uganda. 

Voorbeeld van een lokale organisatie die de schouders eronder wi l  zetten is Ocbo. Ocbo staat 

voor 'orphans eo~nmunity based organisation'. In 1990 is deze organisatie opgericht speciaal 

voor de aids-wezen in de gemeenschap en de vrouwen die deze kinderen ondersteunen. In 

lokale werkplaatsen en enkele grotere trainingscentra worden deze doelgroepen opgeleid tot 

vakman of vakvrouw. Inmiddels hebben zo'n 850 jongeren tijdens een opleiding van twee 



jaar een beroep geleerd en ze zijn 

bijna allemaal ook daadwerkelijk 

aan het werk, zelfstandig of bij een 

baas. Tijdens zijn recente bezoek 

lan Nederland had coordinator 

J o h  Ggayi-Kalungi goed 

nieuws: We worden een erkend 

opleidingsinstituut! We gaan de 

opleidingen 3-jarig maken; daarna 

krijgen de jongeren een landelijk 

erkend diploma!" 

Kerkinactie ondersteunt nu ruim 

10 jaar de vakopleidingen van 

Ocbo. Die lange duur is reden om 

de ondersteuning de komende jaren 

afgebouwd. Maar niet zonder Ocbo 

zorgvuldig in contact te brengen 

met mogelijke nieuwe nnanciers 

en hulporganisaties. Coordinator 

Joh:  "Kerkinactie is onze vader en 

moeder tegelijk. Jarenlang heeft het 

programma Kinderen in de Knel 

onze vakopleidingen voor zo'n 90% 

gennancierd. En wat ook belangrijk 

is: ons in contact gebracht met allerlei 

andere organisaties. Bijvoorbeeld 

Wilde Ganzen en Stichting Gered 

Gereedschap. We hebben al twee keer 

een zending gereedschap ui Nederland 

gekregen via deze stichting. En 

dankzij Wilde Ganzen konden we in 

2001 ons Waytech-centrum openen: 

een technisch opleidingscentrum voor 

vrouwen en jongeren." 

Zonder ouders toch een toekomst I Uganda 



Deel 3. Partners aan het woord 

KerkinactielICinderen in de Knel werkt, door samenwerking met lokale partners 

wereldwijd. En door de levensdrang van al die miljoenen kinderen. Stilstaan bij het 25- 

jarig bestaan is dan ook niet compleet zonder hun inbreng. De kinderen zijn aanwezig in 

beeld, de partners laten we op deze plek aan het woord. Hun bijdragen varieren nogal in 

toonzetting - van intense interviews tot hartelijke felicitaties. Dat past ook bg de aard 

van het werk: de thematiek is hartverscheurend en onwenselijk, de samenwerking is 

waardevol en onbetaalbaar. 

YiiiCA-Beid Sahour I Creatieve en sociale programma's uoor sladitoffers van geweid I ~a~estijnse geakden 
In 1994, op het heiligste moment van de Ramadan begon een Israelische soldaat te schieten 

op de bezoekers van de moskee van Hebron. In de moskee stierven 29 mensen, daarbuiten nog 

eens 9. De aanwezige kinderen verloren hun ouders of hun gezondheid, verloren in ieder geval hun 

vertrouwen in autoriteit (de soldaten hadden hen moeten beschermen) in hun ouders (die hadden 

hen meegenomen naar deze plek) of in God (ze waren aan het bidden toen dit gebeurde!) 

YMCA-Beit Sahour ontwikkelde bliksemsnel een therapievorm voor deze getraumatiseerde 

kinderen. Kinderen in de knel omarmde dit plan en hielp mee met denken, lobbyen, ontwikkelen en 

financieren. Dat was de eerste ontmoeting. Het meest recente project waarbij Kerkinactie betrokken 

is bij deze hulporganisatie in de Palestijnse gebieden heet Fun Days. In 2002 is de YMCA-Beit 

Sahour begonnen met het organiseren van deze dagen met hun vrolijke naam. Ja, die moeten 

georganiseerd worden, want fun is alles behalve vanzelfsprekend in het leven van Palestijnse 

kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de Palestijnse bevolking zich continu bedreigd voelt. 

YMCA probeert kinderen weer tot spelen te brengen, om zich ook af en toe gewoon blij te voelen.. . 
Een oud sportveld is omgetoverd tot mini-stadion met tribunes en een podium, voor sport- en 

spelactiviteiten en theater. Kerkinactie ondersteunde dit initiatief. 

Samen durven lachen I Palestijnse gebieden 



Voor Nader Abu Shamsa betekent de samenwerking met Kerkinactie zoveel meer dan 'een zak 

met geld'. 'Onze cont$ctpemoon, Doortje 't Hart, ging een paar jaar geleden mee op veldbezoek We 

gingen naar de Westbank om een paar clienten thuis te bezoeken. De kinderen vertelden wat ze 

hadden meegemaakt. Hoe ze zich nu voelden. Hoe het nu met ze is, met hulp van YMCA. 
Doortje was erg onder de indruk van alles wat ze hoorde en zag. Zo'n veldbaoek is toch anders dan 

alleen een gesprek op kantoor of een evaluatieverslag. Op de terugweg vmeg ze verbijsterd: 'Waar 

r halen jullie de kracht vandaan om deze kinderen te helpen, om onder deze omstandigheden dit werk 

"d","--weuah. 
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te doen?!' Voor mij was 

die vraag een eye-opener. Ik heb er dagen over nagedacht: waar 

halen wij die kracht vandaan? 
En het is deze vraag die heeft gezorgd dat we nu stressmanagement hebben voor onze 

mdewerkers: minstens eenmaal per jaar komen we bij elkam om onze eigen ervaringen te 

delen, om elkaar te troosten en te helpen met opladen. Want we zijn niet alleen hulpverleners 

aan kinderen met traumatische ervaringen, we zijn ook allemaal zelf dag-in daguit getuige van 
i 

d a e  abnormale situatie. Van bombardementen en beschietingen, van contmleposten en afge& 

lichaamsdelen. Getuige van de angst van onze eigen kinderen. 

Dit h d  ik een goed voorbeeld hoe belangrijk het is om partnem te hebben als Kinderen in 

de knel. Het gaat niet om die zak met geld, nee: in armoede zouden we kunnen leven. Het gaat 

erom dat iemand bij je komt en over je schouder meekijht, en zegt: maar dit is niet normaal! We 

hebben partners als Kerkinactie nodig om te ervaren dat er mensen zijn met dezelfde humanitaire, 

. christelijke levensvisie. Zij kunnen onze situatie op de agenda van de wereld zetten." 



DRRII I Integratieproject voor gehandicapte wouwen en kinderen I Bangladesh 
DRRA heeft een programma ontwikkeld waarmee gelijke rechten binnen families en 

gemeenschappen worden bevorderd voor gehandicapte kinderen. 

In Bangladesh zelf bijvoorbeeld tellen gehandicapten niet mee in de samenleving. DRRA is een 

lokale vrijwilligersorganisatie die hier sinds 1993 werkt voor en met gehandicapte en sociaal 

achtergestelde kinderen. In 2001 zocht DRRA contact met Kerkinactie in de vorm van een 

doortimmerde projectbeschrijving om discriminatie van en agressie tegen gehandicapte kinderen te 

voorkomen. 

Directeur Farida Yesmin beschrijft de ontmoeting waarbij deze aanvraag werd besproken: "Ik 

ontmoette Marieke Schouten en Kareen Hol. We discussieerden continu tijdens deze ontmoeting. h e r  

activiteiten, planning, implementatie en strategie. Het ging er soms hard aan toe. Maar die kritische 

en voortijdig einde, integendeel: dit werd het begin van een mooie relatie." 

Toevallig viel een bezoek van Farida Yesmin aan Nederland samen met de historische Kerkdag 

van de Protestantse kerken, in juni 2004. Samen met Marieke Schouten bezocht zij de Jaarbeurs en 

wandelde langs de informatiekraampjes. "Plotseling stond ik stil: daar zat een meisje de schoenen te 

poetsen van voorbijgangers ... Dit bleek de informatiestand van Kerkinactie. Nederlandse kinderen 

vertelden aan bezoekers over de projecten, en op de grond zat dat meisje.. . En mijn hart ging terug 

naar huis, naar Jahid, een zwaar gehandicapte jongen die niet genoeg voedsel en verzorging krijgt 

thuis. En ik voelde eens te meer de verantwoordelijkheid die wij hebben - DRRA en Kerkinactie - 

1 Ook gehandicapte kinderen hebben rechten I Bangladesh 

YiiieA-Liberia I Projecten voor oorlogskinderen I Liberia 

om kinderen zoals Jahid op te 

sporen en om zijn familie en 

omgeving te motiveren goed 

voor hem te zorgen. 

Om deze droom waar 

te maken verlegt DRRA 

in Bangladesh steeds zijn 

koers, via families naar de 

regering, via individuen naar 

de gemeenschap, via de straat 

naar de instituties. Voor de 

kinderen en met de kinderen. 

In deze beweging weten wij 

Kerkinactie naast ons." 

In Liberia woedde tussen 1989 en 2003 een alles-ontregelende burgeroorlog. In die 14 jaar is 

bijna 10% van de gehele bevolking om het leven gekomen, en een kwart is het land ontvlucht. De 

rest van de bevolking is op drift geraakt in eigen land en de leefomstandigheden zijn deplorabel. 

YMCA-Liberia is sinds 1992 bezig met hulpprogramma's voor kinderen in deze moeilijke 

omstandigheden. De eerste buitenlandse hulp bestond uit voedsel en alfabetisering. Dat was een 

begin,-maar nog niet de invulling van het totaalprogramma dat YMCA-Liberia had opgezet. Want 



Leren samenleven na een conuict 1 Rwanda 

de behoeften van slachtoffers zijn oneindig, 

door deze allesvernietigende oorlog." Aldus 

Peter Kamei, algemeen directeur van 

YMCA-Liberia. "Ons streven is om al die 

problemen en behoeftes aan te pakken, 

op een samenhangende manier. Daar heb 

je een partner voor nodig die de gaten in 

zo'n holistische aanpak wil opvullen." Een 

link met Kerkinactie was toen snel gelegd. 

Inmiddels zijn door de samenwerkende 

partners ruim 16.000 kinderen op gang 

I 
geholpen. 

De steun vanuit het programma 

Kinderen in de Knel is altijd heel specifiek. 

Peter Kamei noemt enkele voorbeelden 

van wat de afgelopen jaren gehancierd is: 

educatief materiaal, sport- en spelartikelen, 

en ondersteuning van familiestructuren. 

Onlangs is een nieuw project vap start 

gegaan waar Kerkinactie bij betrokken 

is. Peter Kamei: "Dit project introduceert 

de kracht van informatietechnologie en internet bij oud-strijders, school drop-outs en kinderen uit I 
heel arme gezinnen. We willen ze vaardigheden leren via internet, in de hoop dat dit bijdraagt tot 

het vredesproces en tot de persoonlijke ontwikkeling van deze kwetsbare groepen. Because of your 

support, many more children wil1 be sombody." 
I 



T e m g 8 a a r ~ I ~ J s s m ~ I R n i a c n i e  
De Back t0 School Foundation is, net als CaminuI Phiiiip hierboven, ook een kleine organisatie 

in de Roemeense hoofdstad Boekarest die hard werkt voor het welzijn van de armste kinderen. 'We 

proberen hen te helpen om hun nare achtergrond te vergeten en een normaal leven te gaan Yden. 

Zonder drugs, zonder geweld. Een leven met elke dag brood op de plank. Een leven met respect van 

en voor andere mensen". 

Sorin Gheorghe is programmacoordinator van de Back to School Foundation. Vier jaar geleden 

kreeg haar organisatie voor het eerst bezoek van een medewerker van Kerkinactie. "E zal die 

datum nooit vergeten: 2u juni 2000. Het werd de eerste dag van een intense samenwerkhg. Nog 
al@d ben ik diep onder de indruk van de oprechte iuteresse van Kerkinactie in de scholing van 

voo;rmalige straatkinderen. Ik noem dit met nadruk, omdat miin ervaring is dat,hulporganisaties 

in het aigemeen wel de eerste basale levensbehoeften verzorgen, maar daarna ~j snel verdwijnen. 

I Kerkhactie blvft meedenken." 

Wi halen kinderen van de straat. Ze komen bij ons op school, totdat ze voldoende basis 
hebben om toegelaten te worden tat het reguliere onderwijs. ui 2uu2 is de eerste lichting van 17 

&denten a@emaaid van onze school. Vijftien van deze schoolverlaters zitten nu inmiddels in hun 

exameqjaar op esn gewone middelbare school. Daarnaast hebben ze een baantje. En ook in 2uu3 en 
2uu4 hebbm we twee gmepen voormalige straatkinderen via school de gewone burgermaatschappij 

'n geholpen? 



Begin 2004 kwam Kerkinactie-medewerker Mieke Labots weer op bezoek. Sorin weet het 

nog precies: 'We zaten te praten en Mieke merkte gewmn dat ik aarzelde om bepaalde problemen 

aan haar voor te leggen. Mieke zei toen: 'Sorin, je kunt ons echt alle problemen vertellen die 

je tegenkomt; we werken immers al zo lang samen!' Toen realiseerde ik me: dat is een van de 

belangrijkste verdiensten van Kerkinactie: ze geven hun partners het gevoel samen in een team te 

werken!" 

LTRDuJ 1 Opuang en onderwijs uoor zwangere meisjes I Bangladesh 
In Bangladesh kunnen meisjes die seksueel misbruikt zijn edof ongewenst zwanger, terecht b? 

CTRDW. CTRDW vangt deze meiden op en biedt hen toekomst. "Nooit zal ik het jaar 2001 vergeten, 

vertelt Dr. Dilruba. "Onze belangrijk& partners gaven niet-thuis op onze noodkreet, alleen maar 

omdat ons opvangpmjeet niet paste in hun ontwikkelingsdoelen.. . Ik was erg gefnistreerd en 

bezorgd. En ik wist niet meer wat nog te doen voor de toekomst van die kwetsbare meiden en hun 

kinderen. Daar zaten we allemaal in hetzelfde schuitje: uitgespuugd en buitengesloten. En toen 

precies op dat moment, kreeg ik positief bericht van Kerkinactie. Deze organisatie kwam met 

hulp toen dat het hardste nodig was. In klinkende munt was de hulp niet enorm, maar het was 

precies genoeg om mijn geloof te herstellen in een God die omkijkt naar jonge tienermoeders en 

hun kinderen. Met nieuwe kracht en n-isse moed ben ik toen op zoek gegaan naar meer partners. 

Deze samenwerking heeft niet alleen met fondsen te maken, maar ook met spiritualiteit en 

echte verbondenheid. Professioneel, maar ook met een groot hart. Ik ben weinig organisaties 

tegengekomen met zo'n puur humanitaire levensvisie! 'A Eend in need is a Eend indeed'!" 



Arte g Aeeibn I Kinderen in conflict met de wet I Honduras 
Arte y Accion geeft creatieve cursussen aan kansarme jongeren, met de bedoeling zich anders 

en positief te leren uiten. De Nederlandse Maarten Reith heeft hier in het najaar 2004 een aantal 

weken circus-cursus gegeven. AyA zocht totaal verschillende groepen voor hem uit, waaronder een 

i jongerengroep in het getto-achtige dorpje Amarateca; vijftien jongeren die in Nederland ongetwijfeld 

i het etiket randgroepjongeren opgeplakt zouden krijgen. 

"Eigenlijk was het de bedoeling dat de jongeren uit Amarateca in hun eigen dorp circus-les 

zouden krijgen. Maar de sfeer is er momenteel te gevaarlijk. Ik wist al wel dat jeugdbendes er 

de dienst uitmaken en dat er veel geweld is, maar vorige week kwam dat wel erg dichtbij; een 

van de jongeren waarmee AyA al een paar jaar bezig is, is doodgeschoten door bendeleden. De 

onthulling van een kleurrijke muurschildering in het dorp, waar hij samen met een groep vrienden 

aan had gewerkt, heeft hij net-niet meer mogen meemaken. Zowel bij de jongerengroep als bij de 

medewerkers van k y Accion is deze moord hard aangekomen. Daarom doen &e de circus-cursus 

nu in het eigen centrum van AyA in Tegucigalpa. Voor onze veiligheid maar ook om de jongeren even 

weg te halen uit de gespannen sfeer die nu in het dorp hangt. 

Ik vind het geweldig om met deze jongeren te werken. Ze zijn enthousiast maar ook wild, en 

soms is het moeilijk om ze bij de les te houden. Gelukkig heb ik veel steun aan Mario, een voormalig 

jeugdbendelid die zich heeft bekeerd. Hij is net iets ouder dan de anderen en ze kijken tegen hem 

op. Als het nodig is, springt hij direct bij. Een groep met vijftien van deze jongeren is eigenlijk te 

groot. Wat dat betreft komt het goed uit dat de hem vanaf volgende week computerles krijgt. En 

het is natuurlijk enorm belangrijk voor hun toekomst dat ze de kans op gratis scholing met beide 

handen aangrijpen. Ja, er gebeuren hier hele goede dingen. Terecht dat Kerkinactie deze mensen 

nnancieel en moreel ondersteunt!" 



na woord 

Kinderen hebben de toeimd 
We kijken terug op 25 jaar broodnodige aandacht voor kinderen 

in de knel. Er is in die tijd veel gebeurd ten behoeve van kinderen, en 

ook veel veranderd. Maar helaas zijn er wereldwijd nog steeds veel 

kinderen in de knel. Dus is het belangrijk dat we aandacht voor hen 

blijven vragen! 

In de afgelopen jaren is er - gelukkig - veel gebeurd op het gebied van internationale 

wetgeving. In 1989 kwam het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind tot stand, dat 

door vrijwel alle landen is geratiiiceerd. Er zijn o.a. internationale afspraken ter bescherming van 

werkende kinderen, kindsoldaten en kinderen in confiict met de wet. In sommige landen is op basis 

van deze internationale verdragen reeds goede wetgeving ontwikkeld t.b.v. kinderen. Echter, in de 

meeste landen moet die vertaalslag nog worden gemaakt. Daar ligt dus een belangrijke lobbytaak 

voor de lokale NGO's. Hetzelfde geldt voor een goede implementatie van de wetgeving. Er is op dat 

gebied nog een wereld te winnen! 

De wereld verandert, dus ook de situatie van kinderen en de aard van hun problemen. Zo 

verplaatst kinderarbeid zich van formele fabrieken naar thuisarbeid, mindejarige prostituees 

worden steeds vaker buiten de grenzen geworven en rekrutering van kinderen in (rebellen- 

)legers komen we op steeds meer plekken tegen. Ook tot nu toe verborgen problemen worden 

langzamerhand zichtbaar. Bijvoorbeeld kinderhandel, wat een heel lastig probleem is vanwege het 

grensoverschrijdende karakter. Hier zijn coalities noodzakelijk tussen landen, en internationale of 



regionale afspraken en wetgeving. Ook het probleem van minde jarige huishoudelijke hulpen was 

lange tijd onzichtbaar maar krijgt langzamerhand meer aandacht. En uitbuitende situaties binnen 

het gezin verdienen ook een vinger aan de pols. 

Van samen spelen leer je samen leven l Roemenie 

Veranderende problemen vergen een andere aanpak. Waren de projecten in het begin vooral 

gericht op het helpen van kinderen (m.n. met goederen en onderwijs), steeds meer zijn ze gericht 

op 'empowerment' van kinderen: het versterken van hun zelfvertrouwen en het bieden van 

alternatieven. Participatie van jongeren en kinderen is steeds vaker een van de belangrijkste 

strategieen. Ook werkt een toenemend aantal partnerorganisaties aan lobby en bewustwording. 

Zonder die geintegreerde aanpak heeR een project op de lange duur geen kans van slagen. 

En uiteraard maken preventieve activiteiten met en voor de gemeenschap waar de kinderen 

vandaan komen steeds vaker deel uit van de projecten. 

Ander belangrijk punt is de kwaliteit van de geboden diensten. Ging het vroeger vooral om het 

toegankelijk maken van onderwijs, steeds vaker gaat het om het verbeteren van de kwaliteit 

daarvan. 

~ De rol van Kerkinactie naar haar partnerorganisaties toe verandert gaandeweg. Aanvankelijk 
' 

ging het vooral om hanciele steun, lobby en netwerken. Steeds vaker werken we nu doelbewust 

l 
aan capaciteitsversterking van de lokale organisaties. Bijvoorbeeld door het faditeren van zuid- 

zuid-uitwisselingen, het initieren en stimuleren van netwerken, kennisoverdracht en methodiek- 

/ ontwikkeling. 



Kerkinactie staat voor de taak om ook de komende jaren aandacht te blijven vragen voor 

kinderen in de knel. Enerzijds door voorlichting en fondsenwerving in Nederland, anderzijds door 

het ondersteunen van lokale partnerorganisaties en lobby en netwerken. De uitdagingen waar we 

samen met onze partners voor staan, zijn legio. We noemen er enkele: 

1. Lobby voor de invoering en implementatie van goede (nationale) wetgeving ter bescherming van 

kinderen 

2. Omgaan met de gevolgen van de hivlaids-epidemie in de samenleving, o.a. met de groeiende 

groep wezen en het wegvallen van stafleden in betrokken organisaties en overheden 1 3. Kerken en kerkelijke organisaties ondersteunen bij het opzetten van programmak van 
1 
C 'empowement' van kinderen enlof het ombuigen van hulpprojecten naar empowement- 

projecten 
1 4 Werken aan capaciteitsversterking van onze partnerorganisaties. 

Ik spreek de wens uit dat we de kracht van de afgelopen 25 jaar kunnen behouden en dat 

we kunnen voortbouwen op de aanwezige kennis, ervaring en contacten. Dat we innovatieve 

initiatieven blijven ondersteunen, met meer dan alleen geld. Met onze speciale focus op kinderen 

in de knel: werkende kinderen, straatkinderen, kinderen in conflictsituaties, kinderen in een 

samenleving met aids, seksueel uitgebuite kinderen, kinderen in conflict met de wet. 

Enaeren hebben de toekomst, als WW hen die geven! 




