
 

 

SAVE, INDIA: 2 WIJKEN VRIJ VAN KINDERARBEID 
WAT DOET DE KINDERBESCHERMINGSCOMMISSIE 
__________________________________________________________________________________ 

Om de twee wijken in de grote textielstad ook 
echt kinderarbeid-vrij te houden, heeft SAVE 
kinderbeschermings-commissies opgericht.  
Vier leden van zo’n commissie vertellen over 
hun werkzaamheden en over het belang van de 
aanpak van SAVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basisschool leerkracht Manunugalu vertelt:  
“De commissie in mijn gebied bestaat uit 50 leden. 
We komen één keer per maand bij elkaar. SAVE 
traint ons. Ik ben de penningmeester van de 
commissie. Samen met andere commissieleden 
bezoek ik de scholen twee keer per jaar. Dan kijk ik 
welke faciliteiten ze hebben. Ik kijk of ze onze 
adviezen opvolgen. Het is belangrijk dat onze 
commissie er is. Vroeger werkten veel kinderen in 
onze buurt in fabrieken. Dat is nu niet meer zo en 
dat willen we graag zo houden! 
 
Ik ben verantwoordelijk voor 60 tot 70 
gezinnen, die bij mij in de buurt wonen. Ik 
praat met ouders over het belangrijk van 
onderwijs voor hun kinderen. Ik leg hen uit dat 

ze hun kinderen niet steeds van school 
moeten halen. Continuïteit is belangrijk. Als er 
problemen in het gezin zijn dan proberen we 
hen te helpen. Ik observeer de kinderen op 
school. Als ze problemen hebben, adviseer ik 
hen hoe ze het op kunnen lossen.”  
 
Emmanuel vertelt: 
“Mede dankzij onze commissie is er geen 
kinderarbeid meer in onze wijk Anna Nagar. 
Alle kinderen gaan hier nu naar school. Daar 
ben ik trots op. Wij moeten ervoor zorgen, dat 
alle kinderen naar school blijven gaan, ook 
kinderen van migranten, die uit andere staten 
komen. Er komen steeds nieuwe migranten 
gezinnen. Meestal laten ze tegenwoordig hun 
oudere kinderen achter bij familie in de staat 
waar ze vandaan komen. Ze nemen dus 
alleen de kleinsten mee, die nog niet 
leerplichtig zijn. SAVE is hier nu drie jaar 
actief en heeft ons geholpen om kinderarbeid 
in onze regio te stoppen.Dat zou ook in 
andere wijken moeten gebeuren. Wij willen 
daar graag aan meehelpen en onze 
ervaringen delen met anderen.” 

 
 

 



 
Winkelier Durai Samy 
Meneer Durai is ook lid van een landelijke 
winkeliersvereniging met 700 leden. Hij is nu 
72 jaar en nog steeds heel actief als voorzitter 
van de winkels in Tiripur.  
 
“Als SAVE een kind aantreft in een winkel dan 
geven ze dat aan mij door. Ik bespreek dit dan 
op onze maandelijkse winkeliers-vergadering. 
De winkeliers zoeken uit waarom het kind in 
de winkel werkt en bespreken met de ouders 
wat de problemen zijn. Als de ouders hulp 
nodig hebben, dan bieden wij die. Ook praten 
we met het kind over de belang van onderwijs. 
Verder geven wij als winkeliers ieder jaar 
schriften en andere schoolmaterialen aan 500 
kinderen van arme gezinnen.”  
 
“Ik vind SAVE goed in publiciteit, want 
kinderarbeid wordt nu overal besproken. Het 
is goed dat dit soort informatie in de media 
komt, zodat iedereen ervan weet.”  
 
Maladevi vertelt: 
“Ik heb eerst een vertrouwensrelaties opgebouwd 
met de gemeenschap. Mensen komen nu naar 
mij toe met hun problemen. Als ik hoor dat een 
kind in een fabriek werkt, ga ik naar de 
fabrieksmanager om het te bespreken. Mijn 
eigen man heeft een eigen bedrijf, dus ik weet 
hoe ik zoiets aan moet pakken. Ik ken een gezin 
waar beide ouders drinken. Bij dat gezin hebben 
we ervoor gezorgd, dat de kinderen uit huis zijn 
geplaatst. Er zijn allerlei redenen waarom 
kinderen dreigen te stoppen met school. Wij 
helpen dan om dat te voorkomen.  
 

● Soms zijn er financiële problemen in een 
gezin. 

● Soms let er niemand op de kinderen, omdat 
hun ouders allebei werken. Tijdens de 
vakantie gaan kinderen soms in een fabriek 
werken. Sommigen raken gewend aan geld 
verdienen en willen dan niet meer terug naar 
school. 

● Migranten ouders weten vaak niet hoe hun 
kinderen op school toegelaten kunnen 
worden. Ze brengen de benodigde cijferlijsten 
en inschrijvingsbewijzen van de vorige school 
niet mee. 

● Mensen van een andere staat kunnen niet 
altijd aanspraak maken op 
overheidsvoorzieningen in een andere staat.” 

 
“Het werk van SAVE is zo’n succes vanwege de 
nauwe samenwerking met de overheid en door 
het opzetten van een netwerk waarin alle 
belanghebbenden samenwerken. Als SAVE dit 
werk zou dupliceren naar andere wijken, zou 
heel Tirupur over enkele jaren kinderarbeid vrij 
kunnen zijn.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw steun.  
Kijk voor meer info op www.kerkinactie.nl/save. 
 
Augustus 2017 
 

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
contact op met uw Kerk in Actie consulent 
of bel (030) 880 1456. 
 
projectinformatie@kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl/thema 
www.kerkinactie.nl/consulenten  
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