
 

Kinderarbeid in de textielfabrieken in India voorkomen 
De kinderhulplijn van Save 

SAVE heeft een telefonische kinderhulplijn. De 

organisatie maakt deel uit van een landelijk 

netwerk en gebruikt dat telefoonnummer. 

Ook gebruiken ze hun eigen nummers. In de 

Indiase media wordt geregeld aandacht 

besteed aan de hulplijn. Als een kind hulp 

nodig heeft, komen medewerkers van SAVE 

direct in actie.  

 

SAVE hoort via verschillende kanalen welk 

kind dringend hulp nodig heeft. Het kind kan 

zelf aan de bel trekken of buren, een 

onderwijzer of familie doen dat. Als een kind 

hulp nodig heeft, gaat een staflid naar het 

ouderlijk huis om de situatie te bekijken. Het 

kan zijn dat de vader vaak dronken is en 

gewelddadig. Dit gebeurt vaak in gezinnen 

met maar één ouder of een stiefvader of – 

moeder.  

  

 

 

 

 

 

Een medewerker van de Kinderhulplijn 

Als de situatie niet gemakkelijk op te lossen is, 

dan wordt het Kinderen Welzijnscomité 

geïnformeerd. Zij mogen een kind tijdelijk uit 

huis plaatsen. Eerst wordt het kind dan 

persoonlijke begeleid. Daarna begeleiden ze 

kind en gezin samen.  Het doel is om het kind 

weer bij de eigen familie te brengen, maar 

soms willen de kinderen niet meer weg uit het 

tehuis. Als een kind weer terug is bij de 

familie, dan houdt SAVE drie jaar in de gaten 

of het goed blijft gaan.  

 

  

 

 

 

 

 

Een medewerker van de Kinderhulplijn 

 

SITUATIES WAARBIJ DE KINDERHULPLIJN  

IN ACTIE KWAM 

Achtergelaten in een trein 

Gokul is een dubbel gehandicapte jongen, die 

in de trein was achtergelaten. De 

spoorwegpolitie vond de jongen en belde de 

kinderhulplijn. De jongen had geen naam en 

kon zelf niet vertellen wie hij was. De staf van 
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SAVE nam de jongen mee en zocht een plek 

voor hem. Ze kwamen in contact met een 

tehuis voor kinderen met een handicap. Daar 

kon hij wonen en kreeg hij een naam: Gokul. 

Achtergelaten op een busstation 

Een 5-jarige jongen werd in een busstation 

gevonden. De staf van SAVE bracht hem naar 

een ziekenhuis. Daar bleek dat hij op 

verschillende plekken op zijn lichaam 

brandwonden had. Iemand had sigaretten 

uitgedrukt in zijn gezicht, op zijn lichaam en 

zijn geslachtsdelen. Ook had men geprobeerd 

hem te vergiftigen. Deze mensen wilden het 

kind niet, want ze waren niet de echte ouders.  

  

 

 

 

 

 

Een medewerker van de Kinderhulplijn 

Meisjes in een spinnerij 

SAVE hoorde dat meisjes die in een spinnerij 

werkten, werden uitgebuit en misbruikt. SAVE 

informeerde de lokale autoriteiten en vroeg 

hen om in actie te komen, maar ze wilden 

niets doen. 

De medewerkers gingen toen naar de 

districtsbestuurder, die een onderzoeksteam 

stuurde. Ze werden door de hele fabriek 

rondgeleid, maar er waren geen meisjes te 

zien. Ze stopten bij een deur die op slot was. 

Ze vroegen wat er achter die deur was. De 

bedrijfsleider vertelde dat het een lege kamer 

was, die al tijden niet meer in gebruik was. 

Toen hij weigerde de deur te openen, verbrak 

de inspecterende persoon het slot en trof daar 

19 meisjes aan tussen de 14 en 16 jaar, die 

waren misbruikt en uitgebuit. Ze werden 

bevrijd en SAVE zorgde voor begeleiding en 

verdere hulp. 

Oom wil zijn neefje verkopen 

Een man wilde zijn 3-jarige neefje verkopen, 

zonder dat de ouders het wisten. Deze oom 

was de zorg van het kind toevertrouwd.  Buren 

die ervan hoorden belden de kinderhulplijn. 

Toen de politie kwam, was de jongen alleen 

achtergelaten. SAVE wist de ouders te 

bereiken door een advertentie te plaatsen. Ze 

werden gevonden in Coimbatore, een plaats 

op 50 kilometer afstand van Tirupur.  Het 

jongetje kon weer herenigd worden met zijn 

ouders. 

 

Kinderhuwelijken voorkomen 

SAVE voorkwam 42 kinderhuwelijken door de 

kinderhulplijn.  

  

 

 

 

 

 

De Kinderhulplijn is 24 uur per dag bereikbaar 

HET VERHAAL VAN LAXMI 

Laxmi is een meisje van 17 jaar.  Ze is geboren 

in Madurai, waar ze een aantal jaren naar 

school ging. Op een dag raakte haar vader zijn 

werk kwijt. De spanningen in het gezin namen 

toe. Haar vader vertrok naar Chennai, waar hij 

werk vond in de bouw. Haar moeder werkte in 

de huishouding en moest vanaf toen alleen 

voor de kinderen zorgen. 
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Omdat ze financieel niet rond kon komen, 
besloot moeder met de kinderen haar man 
achterna te gaan naar Chennai. Maar Laxmi’s 
vader verdiende in Chennai niet genoeg om zijn 
gezin te onderhouden. Haar ouders besloten 
toen om met de kinderen naar Tirupur te gaan.  
 
  

 

 

 

 

 

Laxmi is nu 17 jaar 

Laxmi ging niet meer naar school sinds hun 
vertrek uit Madurai. Toen ze in Tirupur 
aankwamen was ze ongeveer 11 jaar. Haar 
beide ouders vonden werk in de 
kledingindustrie. Toen ze 13 jaar was kon ook 
Laxmi aan het werk in één van de fabrieken. Ze 
moest alle losse draadjes van kledingstukken 
halen en kleding opvouwen en inpakken. Ze 
werkte 12 uur per dag (van ’s morgen 9 uur tot 
’s avonds 9 uur) en verdiende daarmee 
ongeveer € 1,50 per dag (100 roepies).  
 
Laxmi heeft het daar erg moeilijk gehad. Ze 
moest de hele dag staand werken. Als ze te 
langzaam was of iets niet goed deed, werd ze 
uitgescholden door de baas en uitgelachen 
door de anderen. Terwijl ze dit vertelt schiet ze 
vol. Ze begint te huilen en kan niet verder 
vertellen. 
 
Na een jaar kreeg SAVE een anoniem 
telefoontje via de Child-Help-Line van iemand, 
die haar met nog vier andere kinderen had zien 
werken in de fabriek. Eén van de medewerkers 
van de Helpline ging naar Laxmi’s moeder om 
hierover te praten. Uiteindelijk mocht Laxmi 
van haar moeder naar een school van SAVE.  
 

Daar hield de leerkracht van SAVE goed in de 
gaten of Laxmi bleef komen en of ze 
vorderingen maakte. Na een jaar 
overbruggingsonderwijs bij SAVE kon Laxmi 
naar een school van de overheid. Ze behaalde 
het diploma van de middelbare school. Nu zit 
ze in het eerste jaar van de HEAO (B-Com). Ze 
wil graag accountant worden.  
 
Ze werkt een aantal uur in een magazijn van 
een bedrijf om bij te verdienen. Dat is ’s avonds 
van half 6 tot half 10. Ze verdient daarmee nu € 
1,15 (80 roepies). Dit is heel anders dan toen ze 
13 was, omdat ze met haar eigen 
leeftijdsgenoten werkt en omdat het maar een 
bijbaantje is. Ook haar jongere zus van 16 
werkt in hetzelfde magazijn. Die heeft haar 
school afgemaakt tot klas 10 en is toen gaan 
werken. Ze heeft ook nog een jongere broer 
die in klas 8 zit. Haar moeder heeft op dit 
moment gezondheidsproblemen. Samen met 
haar vader en zus zorgt ze voor het gezin, zodat 
ook haar broer verder kan leren. 
 
Namens de medewerkers van SAVE en de 
kinderen waar zij voor opkomen, willen we u 
hartelijk bedanken voor uw steun aan dit werk. 
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