
Sparen voor SAVE in de 40dagentijd 

 

Niet aan het werk, maar naar school! 
 

Gedurende de hele veertigdagentijd zijn de diaconale collectes bestemd voor de organisatie SAVE 

in de Indiase stad Tirupur. Veel kinderen werken daar in de textielindustrie. SAVE - een partner van 

Kerk in Actie - spoort deze kinderen op en doet er alles aan om ze naar school te krijgen. Met dit 

collectedoel sluit de diaconie aan bij het thema ‘Stof tot nadenken’ van de Werkgroep Economie & 

Geloof. 

 

In Tirupur, in het zuiden van India, staan duizenden textielbedrijven geregistreerd. Ze produceren 

kleding voor de hele wereld. Van de ruim één miljoen inwoners van de stad is meer dan de helft op 

de een of andere manier werkzaam voor deze textielindustrie. Uit andere delen van India trekken 

arbeiders ernaartoe om geld te verdienen. Zij zijn gewoonlijk ongeschoold en doen eenvoudig werk 

dat slecht verdient. Als hun kinderen kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen, is dat een welkome 

aanvulling. Vooral omdat ze zelf nooit naar school geweest zijn, is het nut van scholing ze vaak ook 

niet duidelijk. 

 

Een legaal schandaal 

Kinderarbeid is officieel niet toegestaan in India. Dit geldt in ieder geval voor kinderen tot 14 jaar. Tot 

18 jaar mogen ze niet werken in een aantal ‘gevaarlijke beroepen’- zoals in de mijnbouw. Kinderen 

hebben recht op gratis onderwijs en ouders zijn verplicht ze naar school te sturen. Dat is een goed 

uitgangspunt, maar de praktijk is weerbarstig. Na school mogen kinderen hun familie namelijk wel 

meehelpen. Wettelijk gezien gaat het dan niet alleen om vader en moeder, maar ook om broers en 

zusters, en ooms en tantes. Veel werk wordt daarom door bedrijven uitbesteed aan gezinnen en aan 

‘familiebedrijven’. Via die constructie zijn er nogal 

wat kinderen van onder de 14 die voor en na 

schooltijd schoenen en voetballen stikken, die 

borduurwerk op kleding aanbrengen, die labels 

plakken of producten inpakken. En nog veel meer. 

Dat is slecht voor hun gezondheid. Niet in staat om 

school en werk te combineren, moeten ze school 

uiteindelijk vaak opgeven. Uiteraard gaan ze dan 

meer uren werken – illegaal of niet. Ze worden 

uitgebuit en misbruikt. 

Dit is een mechanisme dat zichzelf in stand houdt in 

zekere zin. Ongeschoolde arbeiders verdienen zó 

weinig, dat ze hun kinderen wel móeten laten 

werken. Dat de kinderen nog minder verdienen, is 

ook weer gunstig voor werkgevers. Deze kinderen 

zullen hun school niet afmaken en ook als 

volwassene te weinig verdienen om hun eigen 

kinderen uit het arbeidsproces te houden.  

 

 

 



SAVE 

Al bijna dertig jaar spant SAVE zich in om kinderen úit de fabrieken te halen en naar school te krijgen. 

Vrijwilligers sporen kinderen op die niet naar school gaan, ze bezoeken textielwerkplaatsen en leggen 

huisbezoeken af. SAVE spant zich in om bedrijven die kinderen exploiteren te laten bestraffen. Voor 

kinderen die nog geen Tamil spreken, organiseert de organisatie overbruggingsonderwijs. SAVE leert 

kinderen wat hun rechten zijn. Moeders worden weerbaar gemaakt via zelfhulpgroepen – waarvan er 

inmiddels zo’n 800 zijn - en gestimuleerd hun kleinste kinderen naar de crèche te brengen. Wanneer 

er voor de kinderen gezorgd wordt, kunnen zij gerust naar de fabriek. SAVE heeft inmiddels twee 

kinderarbeidvrije wijken gesticht in de stad. Naast kinderarbeid worden daar ook andere problemen 

aangepakt: huiselijk twisten, alcoholisme, schoolverlating en de sociaaleconomische 

omstandigheden van de families. 

Ten slotte overlegt SAVE met overheden, kledingmerken en vakbonden. Alleen door de gezamenlijke 

inspanning van ouders, overheden, textielfabrieken, kledingmerken, vakbonden én consumenten kan 

kinderarbeid in de kledingindustrie echt uitgebannen worden. 

‘Na een jaar overbruggingsonderwijs bij ons, weten de kinderen weer wat het is om ‘kind’ te zijn en 

dat onderwijs daarbij hoort’, stelt Aloysius Arockiam. In 1993 richtte hij SAVE op, wat staat voor 

Social Awareness and Voluntary Education. Twintig jaar later werd SAVE – uit te spreken op z’n 

Engels - uitgeroepen tot beste organisatie in het district in het tegengaan van kinderarbeid. 

 

Veertigdagenproject 

Gedurende de hele veertigdagentijd - tot op Paaszondag – besteden we aandacht aan de Indiase 

textielindustrie en aan de organisatie SAVE. Langzamerhand zal ons zicht op de problemen in de 

textielindustrie en de diversiteit van activiteiten van SAVE duidelijker worden. We worden hierbij 

geholpen door Kerk in Actie. Binnen het thema ‘Kinderen in de knel’ steun Kerk in Actie SAVE al een 

aantal jaren en verschaft veel achtergrondinformatie. Surf bijvoorbeeld eens naar 

www.kerkinactie.nl/save.  

Met dit project voor de veertigdagentijd sluit de diaconie aan bij het[Geef een citaat uit het 

document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document 

worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het 

tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

 thema ‘Stof tot nadenken’ van de Werkgroep Economie & Geloof. Hierin staat onze garderobe 

centraal en daarbij mag ook de wijze waarop deze geproduceerd wordt aandachtspunt zijn. 

Arbeidsomstandigheden en beloning horen daarbij. In hoeverre is onze kleding ‘eerlijk’ 

geproduceerd? 

De komende tijd zal wekelijks uw bijdrage 

voor SAVE gevraagd worden. Met Pasen 

hopen we als Protestantse Kerk Assen dan 

een mooi bedrag voor SAVE 

bijeengebracht te hebben. Een 

substantiële bijdrage aan perspectief op 

een jeugd in het teken van leren en spelen 

voor heel veel kinderen. We houden u op 

de hoogte van de groei van het bedrag!  

 

Dick Vos - diaconaal werker PKA  


