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Rainbow vliegt naar India
Roekoe! Weten jullie wie ik ben? Ik ben Rainbow de duif. Ik vlieg de hele wereld over en als ik 
terugkom, vertel ik jullie verhalen over de bijzondere kinderen die ik heb ontmoet. 

Ik kom net terug uit India. Het is daar zo mooi! Alle meisjes en vrouwen dragen er kleren met prachtige, felle kleuren. 

Overal zie je oranje, roze, geel, blauw, groen …

Ik was benieuwd waar die mooie kleren vandaan kwamen en ik vloog net zo lang in India rond tot ik het gezoem van 

naaimachines hoorde. 

Ik ging in de vensterbank zitten van een groot gebouw waar dat geluid vandaan kwam, en tuurde naar binnen. Er stonden 

daar wel honderd naaimachines. Toen ik wat beter keek, zag ik dat er heel jonge meisjes achter de naaimachines zaten. Ik 

dacht na. Werkten die hier in de kledingfabriek? Moesten die meisjes niet op school zitten? 

Ineens zag ik hoe de baas tegen een van de meisjes begon te schreeuwen: 

“Je werkt niet snel genoeg, je moet echt beter je best doen!” 

Toen het meisje klaar was met werken, volgde ik haar naar haar huis. En weet je wat… ik was niet de enige! Er liep ook 

een mevrouw achter haar aan... Dat was vreemd, wat ging die mevrouw doen? 

“Mag ik even met je meelopen,” vroeg de mevrouw aan het meisje. “Ik wil heel graag even met je ouders praten.” Dat 

vond het meisje goed. 

Na wel een uur lopen kwamen we bij een klein huisje aan. De mevrouw ging mee naar binnen. Ik zocht snel een plekje bij 

een open raam. 

De mevrouw zei: “Ik weet dat jullie arm zijn,maar jullie dochter Salila is veel te jong om te werken! Het is belangrijk dat ze 

naar school gaat om te leren en te spelen. Wij hebben een school waar ze welkom is.”

Salila’s moeder twijfelde. 

Ze zei: “Salila is nog nooit naar school geweest. Ze kan niet lezen en schrijven. Dan kan ze vast niet naar uw school toe.” 

Maar de mevrouw zei: “Het is juist een speciale school voor kinderen die nooit eerder naar school zijn geweest. 

Bijvoorbeeld omdat ze in een fabriek werkten. Iedereen moet er nog leren lezen en schrijven.” 

“Zou je dat willen?” vroeg de moeder aan Salila. 

“Ja, ik wil heel graag leren lezen en schrijven, net als andere kinderen.” 

“Goed”, zei haar moeder, “dan mag je naar deze speciale school toe. Salila maakte een vreugdedansje. Ze hoefde niet 

meer naar die fabriek, nooit meer naar die gemene baas. Vanaf nu mocht ze naar school!

Gesprekje
• Wat vinden jullie van dit verhaal? Wat valt jullie op?

• Ga jij graag naar school?

• Noem eens drie dingen op die je niet kunt doen als je niet kunt lezen of schrijven?

• Wat kunnen wij doen om kinderen als Salila te helpen?

Doe-idee
• Maak met de kinderen zoveel mogelijk vriendschapsarmbandjes, bijvoorbeeld door 

mooie kralen aan een draad wol te rijgen, door te vlechten of met papier armbandjes 

te knutselen.

• Laat kinderen deze tijdens de dienst uitdelen aan iemand die ze nog niet zo goed kennen.

• Vinden ze dat spannend? Probeer hen aan te moedigen door te vertellen dat het voor Salila ook heel spannend is om 

voor het eerst naar school te gaan, maar dat ze dat toch doet!

• Wordt er in de dienst ook gecollecteerd? Vraag gemeenteleden dan om als teken van vriendschap met kinderen in 

India iets extra’s in de collecte te doen.

• Ook leuk: samen een heleboel armbandjes maken en deze verkopen voor kinderen in India.

Kijk voor meer 

informatie en foto’s 

op kerkinactie.nl/

kinderarbeidindia

http://kerkinactie.nl/noadpakistan
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