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Zolang er een markt is voor 
door kinderen gemaakte 
producten, is het moeilijk om 
kinderarbeid uit te bannen. 
Kinderarbeid is dus een 
probleem dat ons allemaal 
aangaat. En we kunnen 
allemaal meewerken aan de 
oplossing. 

www.stopkinderarbeid.nl

fotografie: Mehmet Ülger en Astrid van Unen

‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is een internationale campagne, gecoördineerd door Hivos. In 
Europa wordt de campagne gevoerd met de Alliance2015-partners en in Nederland met de Algemene Onderwijs-
bond (AOb), FNV Mondiaal, ICCO & Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostze-
gels Nederland. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Deze pagina is een initiatief van Global Village Media

“Elke dag, van 7 uur ’s ochtends
tot 8 uur ’s avonds, moest ik wer-
ken in een restaurantje, ik was
altijd doodmoe en voelde me
slecht.” Zahara Abdulkarim (15)
woont in Kitubulu Village, aan de
kust van het machtige Victoria-
meer in Oeganda. Zoals veel leef-
tijdsgenootjes verrichtte ze kin-
derarbeid. Maar sinds kort gaat
Zahara weer naar school. Haar
dorp is namelijk een ‘Child
Labour Free zone’: een plek waar
géén kinderarbeid bestaat. Bin-
nen zo’n zone is iedereen -
ouders, werkgevers, kinderen,
leraren, overheidsinstanties -
ervan overtuigd dat kinderen niet
horen te werken, maar recht heb-
ben op regulier dagonderwijs.
Met dank aan de mensen in Kitu-
bulu Village zelf zijn honderden
kinderen gestopt met werken en

begonnen met school. 
“Wij hebben 272 nieuwe leer-

lingen uit het dorp verwelkomd”,
zegt Ssimba Moses. Hij is hoofd
van de Entebbe-basisschool. “Veel
van die kinderen zijn wezen, en
al op heel jonge leeftijd gaan wer-
ken; ze hadden geen ouders die
ze stimuleerden om onderwijs te
volgen, of geld voor een school-
uniform, boeken en pennen. Wij
hebben ze aangemoedigd om
tóch naar school te gaan en pas
láter aan geld te denken. Door te

leren en een diploma te halen,
werken de kinderen zélf aan een
betere toekomst. Met mijn lera-
ren organiseer ik naast de gewo-
ne lessen extra activiteiten, zoals
leiderschapstraining en sport.”
Alle kinderen uit Kitubulu Village
zijn blij dat ze (weer) op school
zitten. Zahara: “Ik vind school
heel leuk, vooral wiskunde, schei-
kunde en Engels, en ook volley-
bal.” En ook volwassenen in Kitu-
bulu zijn blij. Ze zijn trots op hun
kinderen die naar school gaan.
En omdat zij niet meer met lage
kinderlonen hoeven te concurre-
ren, wordt hun onderhandelings-
positie sterker en stijgt hun inko-
men. 

Meer informatie: www.stopkinderarbeid.nl
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Zahara Abdulkarim (15): “Elke dag, van ’s ochtends tot ’s avonds, moest ik werken.” 
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In een ‘Child Labour Free zone’ bestaat geen kinderarbeid 
De bewoners van Kitubulu Village in Oeganda sturen alle 

kinderen terug naar school Stop Kinderarbeid helpt hierbij

Het hele dorp
zegt: Stop met 
kinderarbeid

“Door te leren en een
diploma te halen, wer -
ken de kinderen zélf
aan een betere toe -
komst.”
WSSIMBA MOSES, HOOFD VAN DE 
ENTEBBE-BASISSCHOOL, OEGANDA

Alle kinderarbeid de wereld uit,
en alle kinderen - zeker tot hun
15e - naar school. Dat is het ultie-
me doel van de campagne ‘Stop
Kinderarbeid - School, de beste
werkplaats’. Deze internationale
campagne, gecoördineerd door
Hivos, werkt samen met lokale
organisaties  in ontwikkelings-
landen. Met succes creëren zij in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika
zogenaamde ‘Child Labour Free
zones’: plekken waar iedereen
zich inzet om kinderarbeid uit te
bannen. Stop Kinderarbeid wil
deze Child Labour Free zones uit-
breiden, óók in Nederland en
Europa. Hoe? Door consumenten,

overheden, internationale orga-
nisaties en bedrijven ervan te
overtuigen dat producten
gemaakt door kinderen écht niet
kunnen. Hoe meer mensen zich
inzetten tegen kinderarbeid, hoe
groter Child Labour Free zones
wereldwijd worden. 

Wil jij actief meehelpen? Sluit
je dan aan bij de internationale
campagne op www.stopkinderar-
beid.nl en geef je op voor de SKA-
nieuwsbrief. Die bericht in 2012
over acties waaraan jij kan bijdra-
gen. Tip: let nu al op dat wat je
koopt, niet door kinderen is
gemaakt. Bij twijfel... vraag het
na in de winkel. GVM

Een kinderarbeidvrije wereld
Vrijkaartjes 

‘Born Adults’

Sluit je aan bij onze internationale
campagne tegen kinderarbeid, en
maak kans op de ALLERlaatste
kaartjes voor het mini-filmfestival
Born Adults, a.s. zondag in Am-
sterdam.
Van 14.30 tot 17.30 uur zie je drie
prachtige documentaires en inter-
views met de filmmakers. 
Mail naar gcate!hivos.nl en geef aan
waarom jij dit festival zeker niet mág
missen. 

Een minuutje

TEUN VAN DE KEUKEN
“IK WÉÉT DAT ER KINDERHANDEN

AAN TE PAS KOMEN”
Journalist en programmamaker
Teun van de Keuken, vooral
bekend als presentator van het tv#
programma Keuringsdienst van
Waarde en initiatiefnemer van de
$slaafvrije% chocoladereep Tony%s
Chocolonely, presenteert zondag
in Amsterdam het mini#documen#
tairefestival Born Adults.

Born Adults?
Ja, drie prachtige documentai-
res nemen je mee in de levens
van kinderen uit Marokko, Tur-
kije en Palestina. Zij zijn al heel
jong gaan werken, om geld te
verdienen voor het hele gezin.
Hun persoonlijke verhalen
laten goed het probleem van
kinderarbeid zien. De films
worden vertoond op 20 novem-
ber, de Internationale Dag van
de Rechten van het Kind. Ik zal
de regisseurs interviewen en
het publiek kan ook vragen
stellen. 

Koop jij bewust kinderarbeidvrije
producten?
Ik hou erg van lekker eten, dus
bij voedsel let ik heel goed op

waar het vandaan komt en of
het verantwoord is gemaakt.
Bij kleding eerlijk gezegd niet.
Als ik daar óók nog eens over
moet nadenken, loop ik eeuwig
in dezelfde oude broek rond.
Toch wéét ik wel dat jurkjes,
truitjes en broeken vaak in
elkaar worden genaaid door
kinderhanden. Dus ik wil zeker
bewuster mijn kleren gaan
kopen, ’t is alleen moeilijk om
de theorie in de praktijk toe te
passen. 

Wel eens gehoord van Rank a
Brand?
Sinds kort ja, omdat Stop Kin-
derarbeid - die het minifestival
Born Adults organiseert - on der
andere samenwerkt met deze
merkenvergelijkingssite. Rank
a Brand zoekt uit hoe transpa-
rant, duurzaam en eerlijk je
favoriete merk is. Zo kun je als
consument verantwoor der kie-
zen bij het winkelen. Dat ga ik
zelf ook proberen.

Kijk op: www.rankabrand.nl 
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Teun van de Keuken presenteert films over kinderarbeid.


