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Bevlogen als Woltera den Tex was en 
aanvankelijk geïnspireerd door de kersverse 
onafhankelijkheid van Nigeria, tekende ze 
voor een jaar lesgeven op een Nigeriaanse 
middelbare school. Een jaar werden er 
uiteindelijk achttien. In die tijd raakte ze 
bevriend met de Brits-Nigeriaanse docente 
Marion Sikuade, later ambtenaar bij het 
ministerie van Onderwijs in Nigeria. 
Ze bleven goede vriendinnen. Marion 
richtte in 1994 Child Life Line op, een 
organisatie die straatkinderen in Lagos 
op vangt. Woltera droeg het project van 
haar vriendin een warm hart toe. Een jaar 
voor haar dood bedacht ze hoe zij in de 
eerste plaats Child Life Line kon steunen 
met haar nalatenschap. Dat leidde tot 
besprekingen met Kinderpostzegels. Voor 
ze in 2006 op 80-jarige leeftijd over leed, 
bepaalde ze dat haar volledige nala ten-

schap van € 6.715.000 naar Stich ting 
Kinderpostzegels Nederland ging.

Positie van meisjes Woltera’s wens was 
dat minstens 1 miljoen euro zou worden 
besteed aan Child Life Line en de straat-
kinderen in het Nigeriaanse Lagos. Verder 
vroeg ze Kinderpostzegels het legaat dáár 
aan te wenden, waar de nood het hoogst 
was onder kinderen in Afrika en daarbij 
vooral de positie van meisjes te verbeteren. 
Dankzij dit fonds, dat ‘Het Andere Kind’ 
ging heten, werden er tussen 2007 en 2014 
programma’s uitgevoerd in Nigeria, Mali, 
Senegal, Burkina Faso, Ethiopië, Zuid-
Afrika en Angola, die duizenden kinderen 
op weg hielpen naar een betere toekomst.

Goede match Bij haar beslissing Kinder-
postzegels tot haar enige erfgename te > 
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Eind 1960 zette de jonge Woltera den Tex voet aan boord van 
een schip dat haar naar het Afrikaanse continent zou brengen. 
Het was een eerste stap op weg naar een leven waarin ze zich sterk 
betrokken toonde bij het lot van Afrikaanse kinderen.



Jonkvrouwe Woltera den Tex (1926-2006) was een telg 
van een Amsterdams geslacht en de oudste dochter thuis. 
Ze groeide met haar twee zusjes op in Bloemendaal, waar 
haar vader burgermeester was, studeerde geschiedenis en 
werd lerares Frans. Nadat ze na haar doctoraal hier en daar 
les gaf, liet ze zich inspireren door de onafhankelijkheid 
van Nigeria in 1960. Ze gaf er achttien jaar les aan 
meisjesscholen in verschillende vakken, ook gymnastiek en 
vrije expressie, maar later vooral Frans. Het waren haar 
gelukkigste jaren. In de jaren zeventig keerde ze terug naar 
huis in Nederland. Ze ontpopte zich als actief feministe, 
werd lid van Vrouw, Kerk en Wereld en doceerde Frans aan 
de Volksuniversiteit. Wolly, zoals iedereen haar noemde, 
bleef ongehuwd. Zoals Peter Brusse rond haar dood in 
de Volkskrant optekende: ‘bleek zij de geboren lerares, 
maakte blijvende vrienden in alle kringen, genoot en reisde 
veel…Woltera had een sprankelende geest, genoot van het 
intellectuele tafelgesprek en hield van vrolijkheid in klein 
gezelschap. Zij ontmoette menig jonge man van stand, 
maar niemand kon haar over de drempel tillen.’ Tot aan 
haar dood bleef ze betrokken bij haar vele vrienden en het 
nieuws uit ontwikkelingslanden.  <<

Sprankelende     
      geest

benoemen, ging Woltera niet over een 
nacht ijs. Niet alleen voor haar, maar ook 
voor Kinderpostzegels was het belangrijk 
dat de erfenis paste binnen gedeelde 
normen en waarden. ‘Er moet een match 
zijn met erflaters en hun wensen,’ zegt 
Ilja van Haaren, directeur van Kinder-
postzegels tijdens de uitvoering van het 
legaat. ‘Anders moet je zo’n gift niet 
aan nemen. Zij zocht de zekerheid dat we 
het bedrag goed zouden besteden en die 
konden we haar geven. Daarbij speelde 
mee dat we een betrouwbaar instituut zijn, 
met een bewezen continuïteit sinds 1924. 
En omdat onze organisatie niet te groot is, 
was er persoonlijk contact mogelijk met de 
mensen die daadwerkelijk verantwoordelijk 
zijn voor de programma’s. Dat praat mak-
ke lijker als het over zoiets delicaats als een 
legaat gaat.’ 

Naar eigen inzicht Niet alleen vanwege 
het grote bedrag was het legaat bijzonder, 
maar vooral ook omdat er weinig restric ties 
aan waren verbonden. ‘We mochten het 
naar eigen inzicht besteden.’ Dat gebeurt 
niet vaak,’ zegt Van Haaren. ‘Meestal wil 
iemand dat het geld wordt besteed aan een 
afgeperkt doel. In de loop van de tijd kan 
er echter van alles veranderen, waardoor 
het geld niet meer op die bestemming past. 
Nu konden we voor de langere termijn en 
structurele veranderingen gaan, in plaats 
van voor kortetermijnoplossingen.’

Kracht van kinderen Kinderpostzegels 
gelooft in de kracht van kinderen en 
steunt projecten die de weerbaarheid van 
kinderen versterken, waarin de rechten 
van het kind centraal staan en schadelijke 
praktijken worden teruggedrongen. Voor 
de beste ding van het legaat, viel de keuze 
op partnerorganisaties in West-Afrika, 
die lobbyen en programma’s uitvoeren 
om meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken 
te bestrijden en kinderarbeid tegen te 
gaan. In Ethiopië werd steun gegeven aan 
de oprichting van scholen in gebieden 
waar voorheen geen onderwijs te vinden 
was en in Zuid-Afrika lag de nadruk 
op kinderen die slachtoffer van geweld 
en verwaarlozing waren. In Angola tot 
slot, werden straatkinderen ondersteund 
met psychosociale begeleiding en 
beroepstraining.

Volgens wens In Nigeria was Kinder-
postzegels nog niet eerder actief. Volgens 
de wens van Woltera den Tex en in haar 
geest, werd hier het al bestaande project 
Child Life Line voor straatkinderen in 
Lagos versterkt en uitgebreid. 

Deze publicatie laat zien tot welke prach-
tige resultaten dit legaat leidde. Ook ko-
men de kinderen zelf aan het woord over 
het effect van de door Het Andere Kind 
mogelijk gemaakte programma’s op hun 
leven en de toekomst.  <<
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Woltera den Tex 
was docente op 
meisjesscholen  
in Nigeria
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   Wat maakte 
deze erfenis 
         zo bijzonder?

Kinderpostzegels besloot in te zetten op 
twee problemen in Afrika die ze al lang op 
het netvlies had, maar waar niet zomaar 
een pasklare oplossing voor uit de mouw te 
schudden was. 

Mentaliteitsverandering Kinder post-
zegels richtte zich op zaken die door ve len 
weliswaar niet als goed worden er varen, 
maar wel ‘normaal’ zijn in Afrika: schade-
lijke praktijken jegens meisjes, met name 
besnijdenissen en kindhuwelijken, en het 
groot aantal kinderen dat geen toegang 
heeft tot school en gedwongen is te werken. 
Welke problemen liggen hieraan ten 
grond  slag en hoe kun je iets veranderen 
dat zo verankerd is in de cultuur? Met 
die vragen zag Henk van Zuidam, pro-
gram ma coördinator Afrika, zich gecon-
fronteerd. ‘In West-Afrika hadden onze 
partnerorganisaties het allang over meisjes-
besnijdenissen. Iedereen wilde daar wel 
wat aan doen. Maar niemand had een 
idee hoe deze eeuwenoude traditie aan 
te pakken. Dankzij Het Andere Kind > 

Bij de besteding van een 
erfenis gebeurt het zelden dat 
een ont wikkelingsorganisatie 
zichzelf tijd kan gunnen om 
onderzoek te doen. Laat staan 
dat ze op de resultaten daarvan 
strategieën kan ontwikkelen 
en uitvoeren. Dankzij Het 
Andere Kind ver keerde 
Kinderpostzegels in de luxe 
positie dat ze dit wel kon. 

   Nieuwe strategieën 
leveren duurzaam 
    resultaat

Met donorgeld ga je voorzichtig om. 

Meestal zijn er voorwaarden aan verbon-
den. Vaak moeten binnen korte tijd 
concrete resultaten worden geboekt. Dat 
noopt vaak tot afgebakende projecten 
en snelle oplossingen, terwijl sommige 
processen die leiden naar oplossingen een 
lange adem nodig hebben. Dat was anders 
met het le gaat van Het Andere Kind. 
De enige restrictie hieraan verbonden, 
was dat het geld bin nen vijf jaar aan 
kinderen in Afrika besteed moest worden. 



los sing daar zit niet in het bouwen van 
scholen, maar de gemeenschappen zover 
te krijgen dat ze het belang van onderwijs 
inzien en zelf een school oprichten, ook al 
is dat in eerste instantie onder een boom. 
Op veel plekken staan nu echte scho len, 
inmiddels geïntegreerd in het reguliere 
onderwijs. Ook al is Het Andere Kind 
‒ met uitzondering van Nigeria  ‒ nu 
afgesloten, het werk gaat door. Dagelijks 
wordt in West-Afrika van mond tot mond 
de boodschap verspreid dat meisjes besnij-
de nissen schadelijk zijn. Dagelijks ook 
verspreiden trotse ouders het nieuws dat 
hun kinderen nu naar school gaan en dat 
ze de hoop voor de toekomst zijn. 

Samenwerking Het vertrouwen van 
Woltera den Tex in Kinderpostzegels en 
de zaadjes die Het Andere Kind plantte, 
blijken zó vruchtbaar, dat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken besloten heeft de 
toegepaste strategieën te ondersteunen. 
Kinderpostzegels werkt de komende vijf 
jaar samen met het ministerie en andere 
organisaties aan de bestrijding van kind-
huwelijken en meisjesbesnijdenis. De 
acties om alle kinderen naar school te 
krijgen, zijn vertaald in de Stop Kinder-
arbeid-campagne waar ook Hivos, Icco 
en de Landelijke India Werkgroep aan 
deelnemen. Zo leeft Het Andere Kind 
voort totdat op een mooie dag dat niet 
meer nodig is. <<

konden we onderzoek laten doen naar 
hoe wijd verbreid het probleem is. Daar-
uit bleek onder andere dat er veel onwe-
tend heid heerst over de gevolgen van 
meisjesbesnijdenissen. Samen met onze 
partners ontwikkelden we een strategie 
en trainden we vrouwenorganisaties. 
Soms werkte onze strategie niet en daar 
leerden we dan weer van totdat we een 
goede campagne konden voeren. Ons 
doel is mensen zover te krijgen, dat ze uit 
eigen overtuiging meisjesbesnijdenissen en 
kindhuwelijken willen uitbannen. Daar is 
een mentaliteitsverandering voor nodig die 
je niet van de ene op de andere dag voor 
elkaar krijgt. Inmiddels zijn er dorpen in 
Burkina Faso en Mali waar besnijdenissen 
en kindhuwelijken tot de verleden tijd 
horen. Het Andere Kind heeft daarvoor de 
zaadjes geplant.’  

Onder een boom In Senegal en Ethiopië 
onderzocht Kinderpostzegels samen met 
haar partnerorganisaties waarom grote 
aantallen kinderen op straat rondzwerven. 
Een groot probleem in Senegal zijn de 
traditionele koranschooltjes die jongens uit 
werken en bedelen sturen. De oplossing 
bleek niet te liggen in het opheffen van de 
schooltjes, maar in ze juist te integreren 
in het reguliere onderwijs. Vaak ook, zo-
als in Ethiopië, bleken er grote gebieden 
waar helemaal geen scholen zijn en het 
normaal is dat kinderen werken. De op-
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Wij geloven dat kinderen de toekomst hebben. 
Daarom willen wij kwetsbare kinderen de kans 
geven het beste en het mooiste uit zichzelf te halen, 
in Nederland en in het buitenland. De duizenden 
kinderen van de kinderpostzegelactie zetten zich 
ieder jaar in voor kinderen die dat nodig hebben. 
Wilt u ook meehelpen? U kunt Kinderpostzegels 
benoemen als erfgenaam of een fonds op naam bij 
ons oprichten. Wij gaan graag met u in gesprek 
over hoe we uw wensen kunnen verwezenlijken en 
zorgen er dan voor dat het voor u goed geregeld is. 
U kunt daarvoor contact opnemen met:

Annelies Kanis, hoofd projecten en programma’s 
071-5259850 
a.kanis@kinderpostzegels.nl

       Kinderpostzegels is 
   een kinderhulporganisatie 
            met als motto 

 voor kinderen, 
      door kinderen 

We doen dit al sinds 1924. Ieder jaar brengen we 
duizenden kinderen op de been in de kinderpostzegelactie.
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        Een 
    thuishaven 
         voor 
   straatkinderen 
      in Lagos

In Nigeria ontstond Het Andere Kind

Het Andere Kind had nooit 
bestaan zonder Child Life Line 
(CLL) in het Nigeriaanse Lagos. 
Vanuit haar betrokkenheid 
reserveerde Woltera den Tex 
een miljoen euro voor deze 
organisatie die straatkinderen 
opvangt en hen perspectief op 
een betere toekomst biedt.
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Dansactivi teiten 
in het drop-
in-centrum in 
Gbagaba

tot veertig procent van de kinderen komt 
van buiten Lagos. Sommige hebben er 
lange tochten op zitten. ‘Ik verbaas me er 
vaak over hoe inventief ze zijn,’ zegt Sally. 
‘Hoe reis je met een bus als je klein bent en 
je hebt geen geld? Een jongen vertelde me 
dat hij het voor elkaar had gekregen dat 
iemand hem op schoot nam in de bus. Hij 
was twaalf, maar de meeste kinderen zijn 
vanwege de slechte voeding klein voor hun 
leeftijd. Hij zag eruit als acht.’ 

Relatie opbouwen In het drop-in-cen-
trum kunnen de straatkinderen, on ge veer 
25 per dag, terecht voor twee maal tij den 
en een douche. Ze kunnen er hun kleren 
wassen en tot rust komen. En ze kunnen 
praten. Het leven op straat is hard, de 
armoede en het gebrek aan liefde en 
aan   dacht vertalen zich in agressie, wan-
trouwen en angst. In het drop-in-centrum 
staan maatschappelijk werkers voor hen 

klaar, met een luisterend oor, hulp en 
advies. ‘We willen graag een relatie met 
ze opbouwen, zodat we daadwerkelijk iets 
voor ze kunnen betekenen,’ zegt Sally. ‘We 
dringen dat niet op. Wanneer ze hier net 
binnenkomen, geven de meesten een valse 
naam op. Komen ze regelmatig terug, dan 
is dat voor ons een teken dat ze meer willen 
dan alleen opvang. Als er vertrouwen 
ontstaat, komen ze met hun echte naam en 
hun verhaal. Het eerste wat wij dan doen, 
is op zoek gaan naar hun familie.’
 
Opvang voor meisjes De leeftijd van 
de kinderen varieert van 10 tot 18 jaar. 
Tachtig procent bestaat uit jongens, de 
overige twintig procent uit meisjes. De 
meisjes zijn meestal wat ouder, zo rond de 
vijftien jaar en moeilijker te bereiken. ‘Het 
zijn in de eerste plaats al niet de zwakste 
meisjes die de straat opzoeken. Ze zijn vaak 
misbruikt of zijn sekswerkers en over > 

Kinderpostzegels stond hiermee voor 

moeilijke keuzes. ‘Besteed één miljoen 
euro aan een weeshuis en je blaast het 
op,’ zegt Annelies Kanis, hoofd Projecten 
en Programma’s van Kinderpostzegels. 
Maar dat was niet het enige dilemma. 
Kinderpostzegels is geen voorstander van 
weeshuizen. ‘Weeshuizen zijn ooit geïm-
por teerd door Westerse missionarissen 
en lief dadigheidsorganisaties. Maar in 
Afrikaanse culturen worden kinderen die 
hun vader en/of moeder hebben verloren 
of om andere redenen geen thuis hebben, 
opgevangen binnen het netwerk van uit-
ge breide families. Dat is altijd beter dan 
een weeshuis, waar steeds wisselende 
ver   zorgers zijn. Kinderen hebben een of 
twee stabiele verzorgers nodig, anders 
ra ken ze fout gehecht, waar ze hun leven 
lang last van houden. Dus zullen wij altijd 
stimuleren dat kinderen in hun eigen 
omge ving worden opgevangen.’ 

Levendig busstation Kinderpostzegels 
ging in gesprek met CLL: eerst met 
Marion Sikuade, die de organisatie in 
1994 had opgezet en vanaf 2012 met haar 
dochter Sally Udoma, de huidige directeur 
van CLL. Ze kwamen met elkaar overeen 
het weeshuis voor zo’n twintig jongens in 
Ibeshe, zeventien kilometer van Lagos, 
in stand te houden. Wel breidden ze de 
activiteiten uit naar een ‘drop-in-centrum’ 
in Gbagaba, een levendige buurt in Lagos, 

vlakbij een busstation waar mensen vanuit 
het hele land de stad binnenkomen en de 
meeste straatkinderen rondhangen. Ze 
over leven door klusjes aan te nemen: ze 
dragen bagage, wassen auto’s, zijn de con-
ducteurs op de taxibusjes die de metropool 
door kruizen. Vaak ook moeten ze bedelen 
of struinen ze de vuilnisbelten af op zoek 
naar iets eetbaars. Om hoeveel kinderen 
het precies gaat, weet niemand. Lagos is 
een van de grootste en snelst groeiende 
steden op het Afrikaanse continent met 
meer dan 16 miljoen inwoners. De meesten 
daarvan leven in barre armoede. In 2013 
schatte Unicef dat er meer dan 10 miljoen 
kinderen niet naar school gaan. 

Lange tochten De meeste van deze kinde-
ren komen uit arme en gebroken gezinnen. 
De ouders zijn uit elkaar, zijn gestorven 
of de vader is nooit in beeld geweest. De 
kinderen wonen bij ooms en tantes of 
groot  ouders. Negenennegentig procent 
is van huis weggelopen en leeft ouderloos 
op straat. ‘In de Nigeriaanse cultuur zijn 
we erg streng voor kinderen,’ legt Sally 
Udoma uit. ‘Het is niet ongewoon dat 
kinderen voor straf worden geslagen. Als 
ze daar bang voor zijn, is dat een reden om 
van huis weg te lopen. Of eigenlijk is dat 
de druppel bovenop hun leven in een arm 
huishouden. Ze gaan al niet naar school 
vanwege geldgebrek, krijgen te weinig eten 
en er is thuis van alles aan de hand.’ Dertig 
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niet het grootste pro bleem,’ zegt Sally. ‘Wat 
het meest voor  komt is tbc en tyfus. Als 
kinderen ziek of ge wond zijn, gaan we met 
ze naar het zieken huis en zorgen we ervoor 
dat ze weer beter worden. We hebben 
soms schrijnende ge vallen. We hadden een 
jongen uit een mos lim familie. Zijn moeder 
kon hem niet aan en stuurde hem naar een 
streng tradi tioneel koranschooltje. Toen 
hij bij ons kwam, liet hij me zijn gewonde 
benen zien. Hij was er drie maanden lang 
in ijzeren boeien geslagen. We zijn met 
hem naar het ziekenhuis gegaan, met zijn 
familie gaan praten en uiteindelijk is hij 
weer thuis geko men.’

Onrealistische verwachtingen De 
kinderen die echt geen familie meer heb-
ben of herenigd kunnen worden en nog 
niet zo verankerd zijn op straat, krijgen 
een plek in Ibeshe. Permanent wonen er 
ongeveer twintig jongens totdat ze achttien 
zijn. Vers van de straat, moeten ze er 
wen  nen aan regelmaat en orde. Ze gaan 
naar school of volgen een opleiding bij een 
timmer man, een kleermaker, een kapper 
of een monteur, die bereid is hun het vak 
te leren. Enkelen stromen met hulp van 
CLL zelfs door naar de universiteit. CLL 
doet er alles aan om hen een toekomst 
te bieden, maar de werkloosheid in het 
land is groot en het is maar de vraag of ze 
een baan kunnen vinden. ‘Wanneer je ze 
vraagt wat ze willen worden,’ zegt Sally, 

‘dan antwoorden ze allemaal dokter of 
advocaat. We waarschuwen ze tegen de 
onrealistische verwachtingen die ze van 
de toekomst hebben. Wat is er mis mee 
om elektricien te zijn? Daar kun je een 
goed bestaan mee opbouwen.’ In de tuin 
van het huis telen ze groenten, waar ze 
zelf hun maaltijd mee koken. Ze kunnen 
er creatieve en sportactiviteiten uitoefenen 
en af en toe gaan ze met z’n allen naar een 
bokswedstrijd of de bioscoop. 

Zuinig met geld Het aan Kinderpost-
zegels geschonken geld is na negen jaar 
nog niet op. Er valt nog zo’n 300.000 
euro te besteden. Hoewel het verleidelijk 
was en de behoefte groot, is er zuinig 
omgesprongen met het geld. ‘Het geld dat 
we hebben, gaat in onderwijs, trainingen 
en in reddingacties,’ legt Sally uit. 
‘Hoewel we echt wel meer mensen kunnen 
gebruiken om families terug te vinden, ben 
ik voorzichtig met uitbreidingen en meer 
personeel inhuren. Ik moet ze later – als 
de steun van Het Andere Kind op is – ook 
kunnen betalen. We zoeken daar donoren 
voor, maar de economie van Nigeria 
holt achteruit. Aan de andere kant: mijn 
moeder heeft het ook altijd gered, dus 
waarom zouden wij dat niet kunnen.’
Kinderpostzegels neemt zich voor het 
overgebleven geld in 2018 in een trustfonds 
onder te brengen dat vanaf dan geheel 
door CLL wordt beheerd. <<

In Ibeshe wonen alleen 
jongenshet algemeen wat brutaler en harder. Dat 

moeten ze ook zijn, want anders kun nen ze 
de straat niet aan. Vaak hebben ze vriend-
jes die hun van alles beloven en dan zijn 
ze zo weer weg. We werken sa men met 
ontwikkelingorganisaties als Unicef en 
vaak verwijzen wij ze door naar opvang-
centra voor meisjes. In Ibeshe wonen alleen 
jongens.’  

Goed terechtgekomen Als de identiteit 
van het kind bekend is, starten de sociale 
werkers van CLL de zoektocht naar fami-
lie. Sally: ‘Soms zijn die zelf al op zoek en 
dolblij dat hun kind gevonden is. In zo’n 
dertig gevallen per jaar lukt het, maar er 
zijn er ook die hun kind niet terug willen. 
Ik herinner me een vader die zijn zoon 
afwees, omdat hij ervan overtuigd was dat 
de pech in zijn leven door hem veroorzaakt 
werd.’ Herenigd met de familie, blijft 
CLL de kinderen volgen. Als de ouders of 
ver  zor g ers geen geld hebben, betaalt de 
orga  ni  satie de kosten voor school of een 
vak opleiding. Met de hulp van spon sors 
hoeven de kin deren niet naar een over-

bevolkte over heids school, maar kun nen 
naar een particuliere school waar ze meer 
aandacht krijgen en makkelijker hun op-
ge lopen achterstand inhalen. CLL heeft 
in mid dels een club van vijftien alum-
ni, die allen goed terecht zijn geko men. 
Onder hen zijn een elektricien, een IT’er 
en een ondernemer met een eigen bedrijf. 
Een aantal van hen is getrouwd en heeft 
kinderen. 

Gewonde benen Vooral de oudere kinde-
ren die al langer op straat zijn, willen vaak 
niet meer terug naar hun familie. Voor hen 
organiseert CLL in het drop-in-centrum 
activiteiten en workshops. Zo leren ze on-
der andere wat Engels en rekenen. Soms 
komt er een kapper of een kleer ma  ker, die 
probeert de jongens warm te maken een 
vak te leren. Ook zijn er train ingen over 
levensvaardigheden, zoals hoe om te gaan 
met conflicten of hoe ze hiv/aids moeten 
voorkomen. Gezondheid is een thema waar 
veel aandacht aan wordt besteed. ‘Aids is 
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In Mali en Burkina Faso 
kon Kinderpostzegels 
dankzij Het Andere 
Kind samen met haar 
lokale partners de 
strijd aangaan tegen 
twee diepgewortelde 
tradities: besnijdenissen 
van meisjes en 
kindhuwelijken. 

Meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken

            in Mali en Burkina Faso

         Strijd tegen 
  eeuwenoude 
      traditie 
         vraagt 
        om geduld



vrouwenbesnijdenis een slechte zaak is. 
Ze hebben de motivatie om daar wat 
tegen te doen en - zelf afkomstig uit de 
lokale gemeenschap - wordt hun mening 
over besnijdenis en kindhuwelijken 
eerder geaccepteerd. Omdat het deze 
vrouwenorganisaties nogal eens ontbreekt 
aan professionaliteit om bijvoorbeeld 
fondsen te werven of projectrapportages 
te schrijven, heeft Kinderpostzegels 
in elk land een van haar sterkere 
partnerorganisaties - Enda in Mali en 
FDC in Burkina Faso - gevraagd een 
coördinerende rol te spelen. Ze geven 
waar nodig trainingen aan de vrouwen-
organisaties en ontwikkelen samen een 

strategie ter bestrijding van besnijdenissen 
en kindhuwelijken.

Nieuwe moraal Kern van het plan is 
sleutelfiguren in de lokale gemeenschappen 
te laten inzien dat besnijdenis geen reli-
gieus voorschrift is en dat dit gebruik de 
gezondheid en het welzijn van vrouwen 
en kinderen in gevaar brengt. Er wordt 
gelobbyd bij religieuze leiders tot op hoog 
niveau, bij overheden op nationaal en 
lokaal niveau en vooral ook wordt de bood-
schap verspreid onder vrouwen. ‘Je moet 
de religieuze- en gemeenschapsleiders en 
vooral ook de vrouwen die de besnijde nis-
sen uitvoeren, zover krijgen dat ze >

Vaak is het de geldende sociale norm 

die ouders ertoe aanzet hun dochters 

te laten besnijden. Het verhoogt hun 
status, vergroot de kans op een huwe lijks-
partner en velen denken dat besnijdenis 
een religieus voorschrift is. De vrouwen 
die de besnijdenissen uit voeren, hebben 
het vak geleerd van hun moeders en geven 
het weer door aan hun eigen dochters. In 
dezelfde mores passen de kindhuwelijken. 
Daarvan is sprake wanneer meisjes vaak 
al op 12 of 13-jarige leeftijd of zelfs als ze 
nog maar 9 jaar zijn moeten trouwen. Dat 
heeft veel gevolgen. Meisjes kunnen hun 
school niet afmaken en lopen meer risico 
op huiselijk geweld, seksueel misbruik en 
verwaarlozing. Vooral zwangerschap op 
een te jonge leef tijd brengt grote gezond-
heidrisico’s met zich mee. De complicaties 
die bij beval lingen optreden, zijn een 
be lang rijke dood s oorzaak voor meisjes 
jaar in ont wikke lingslanden. Het kost tijd 
en moeite dit soort praktijken, die zo diep 
verankerd zijn, te veranderen. 

Geaccepteerde mening Er is Kinder-
postzegels veel aan gelegen om genitale 
verminkingen van meisjes uit te ban-
nen. In Mali en Burkina Faso is daar om 
contact gezocht met lokale vrouwen-
orga nisaties. De leden, die zich inzetten 
voor hun gemeenschap, zijn vaak hoger 
opgeleid als lerares, verpleegkundige of 
ambtenaar en delen de overtuiging dat 

Het Andere Kind18 Het Andere Kind 19

Meisjes in Mali lopen het risico al jong te worden uitgehuwelijkt

Wat is een meisjesbesnijdenis?
Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan 

de uitwendige vrouwelijke geslachts

organen zonder medische noodzaak. 

Welke delen van de geslachtsorganen 

worden verminkt en in welke mate 

dat gebeurt, hangt af van de lokale 

gebruiken, de wens van de ouders en de 

besnijdsters. De Wereld Gezond heids 

Organisatie onderscheidt vier vormen 

van meisjesbesnijdenis: 

Type 1 Gedeeltelijke of totale verwijde

ring van de clitoris en/of het clitoriskapje. 

Type 2 Gedeeltelijk of totale ver wij de  ring 

van de clitoris en de kleine schaamlippen, 

met of zonder verwijde ring van de grote 

schaam lippen. 

Type 3 Vernauwing van de vaginale 

ope ning door wegsnijden en aan elkaar 

hechten van de kleine schaamlippen en/

of de grote schaamlippen, met of zonder 

verwijdering van de clitoris. 

Type 4 Alle andere schadelijke hande

lingen aan de vrouwelijke ge slachts  orga

nen om nietmedische redenen, zoals 

prik ken, piercing, kerven, schra pen en 

wegbranden. 

De meest ingrijpende vorm is type 3. 

Deze vorm zorgt doorgaans voor de 

meeste gezondheidsklachten. Vooral als 

de besnijdenis slecht en on hygiënisch 

wordt uitgevoerd, met onge steriliseerde 

messen, zijn de gevolgen niet zelden 

rampzalig.



terwijl die juist zacht moeten worden 
om het kind uitgeleide te kunnen doen. 
Het compliceert bevallingen en er vallen 
slachtoffers. Hetzelfde geldt voor meisjes 
die vroeg uitgehuwelijkt worden en dus 
ook op vroege leeftijd zwanger worden. Je 
legt dan uit dat het lichaam nog niet klaar 
is voor een bevalling. Als dat alles wordt 
begrepen, dan verandert de houding.’

Choquerende film In Mali trekken de 
vrouwenorganisaties rond met een film 
over besnijdenissen. Daarin spelen acteurs 
het ergste scenario na een besnijdenis in 
de zwaarste categorie. Te zien is hoe een 
vrouw in een afgelegen gemeenschap 
op het platteland moet bevallen. Drie 

dagen duurt het al en het ziet er – hoewel 
bijgestaan door de vrouwen van het dorp 
–  hopeloos uit. Uiteindelijk komt ze in 
het ziekenhuis, na een zware tocht per 
ezelwagen en een boot over de rivier. Daar 
blijkt dat het kind in haar buik al een paar 
dagen dood is. De moeder kunnen ze nog 
net redden. De dokter legt vervolgens uit 
wat er is gebeurd. Door de besnijdenis kon 
het kind onmogelijk nog door het gaatje. 
De urinebuis en het rectum zijn volkomen 
uitgescheurd. Wat volgt zijn operaties, 
een stoma en uiteindelijk is de vrouw 
gedwongen haar man te verlaten omdat 
ze geen gemeenschap en geen kinderen 
meer met hem kan hebben. De uitvoerster 
van de besnijdenissen in de film besluit > 

stop pen uit overtuiging,’ zegt Henk van 
Zuidam, programmacoördinator voor 
Afrika. ‘Anders lukt het niet. De voor ma-
lige besnijdsters zijn vaak de pro motors 
van de nieuwe moraal. Als zij hun vak niet 
meer uitvoeren, gaat bijna iedereen om. 
Sommige organisaties bieden hun andere 
inkomensgenererende mogelijkheden aan. 
Wij doen dat expliciet niet. Wij willen 
name lijk dat ze uit over tuiging hun praktijk 
opgeven en niet het risico lopen dat ze 
die weer oppakken als het economisch 
tegenzit.’

Medisch verhaal Gebrek aan juiste in  for -
matie en onwetendheid over de ge volg en 
van besnijdenissen is groot onder de be-

volking. Zelfs de besnijdsters hebben geen 
idee dat veel lichamelijke en psychische 
klachten waar meisjes en vrouwen op latere 
leeftijd mee te kampen hebben, een gevolg 
zijn van de op jonge leeftijd toegepaste 
meisjesbesnijdenis. Acute en chronische 
infecties, cystes en abcessen, incontinentie 
en ook kindersterfte: vrouwen wijten dit 
lijden aan juju (de Afrikaanse versie van 
voodoo), aan God, of aan de zondes die ze 
hebben begaan. Daarom zijn voorlichtings- 
en bewustwordingscampagnes zo belang-
rijk. ‘Vooral het medische verhaal slaat 
aan,’ zeg Van Zuidam. ‘Je legt uit dat een 
besnijdenis een groot risico vormt voor de 
geboorte van een kind. Als je de schaam-
lippen bewerkt, worden die stug en hard, 
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Kinderen van de 
schoolclub in het dorp 
Bourzanga in Burkina 
Faso voeren een 
toneelstuk op over 
meisjes besnijdenissen

Een religieus leider In Burkina Faso spreekt zich publiekelijk uit tegen meisjesbesnijdenis



besneden, is hardnekkig. De sociale druk 
om besnijdenissen uit te voeren is enorm. 
Om iedereen in de gemeenschap mee te 
krijgen, zetten de organisaties de vrouwen 
en jongeren zelf in voor de goede zaak. 
Moeders geven voorlichting aan vrouwen 
in een naburig dorp en op school worden 
jongerenclubs opgezet. De leden krijgen 
een training om hun leeftijdsgenoten 
voor te kunnen lichten. Ook toneel- en 
theaterstukken waarin de gevolgen van 
een besnijdenis en een te vroeg huwelijk en 
zwangerschap worden uitvergroot, blijken 
een sterk instrument. ‘Het mooiste is als 
een religieus leider publiekelijk verklaart 
dat de Koran niets zegt over besnijdenissen 
en dat het geen religieus voorschrift 
is,’ vertelt Van Zuidam. ‘Vooral als die 
religieus leider verantwoordelijk is voor vele 
tientallen dorpen in de omgeving, heeft dat 
echt impact.’

Belangrijke rol burgermeester In 
Burkina Faso is meisjesbesnij denis bij wet 
verboden. In Mali daarentegen nog niet. 
Wetgeving die meisjesbesnijdenis daar 
moet verbieden, is wel in de maak, maar 
wordt tegengehouden door hoge isla-
mi tische leiders. ‘Maar op gemeentelijk 
niveau komen we een heel eind,’ zegt Van 
Zuidam. ‘Net zoals in Frankrijk speelt in 
Mali de burgermeester een belangrijke 
rol. Hij heeft de macht om in samenspraak 
met de gemeenteraad gemeentelijke ver-

ordeningen af te kondigen, zoals een 
ver bod op besnijdenissen. Wel moet de 
ge hele ge meens chap daarachter staan. Een 
meer derheid haalt de minderheid wel over. 
Het helpt als de ingezette veranderingen 
worden bekrachtigd door een gemeentelijke 
autoriteit. Op overtreding van een derge-
lijke verordening staan sancties. In Burkina 
Faso kun je er zelfs voor in de gevangenis 
komen.’
 
Discussie op gang Inmiddels brengt 
Kinderpostzegels variatie in de boodschap 
door ook andere schadelijke praktijken 
voor kinderen aan de orde te stellen. 
Via theater en toneel worden zaken als 
kinder  arbeid, tatoeages, uittrekken van 
melktanden, onthouden van bepaalde 
vormen van voeding aan kinderen waar-
door hun ontwikkeling belemmerd wordt 
en meisjes thuishouden van school onder de 
aandacht gebracht. En hoewel het moeilijk 
is om over seks en intimiteit te praten, 
gaan de discussies nu ook over het recht op 
seksu eel genot voor vrouwen. Op scholen 
maakt seksuele voorlichting deel uit van 
het officiële curriculum op scholen. Alleen 
werd het vaak niet uitgevoerd. Docenten 
waagden zich er niet aan en hadden vaak 
ook geen kennis om te kunnen voorlichten. 
Daarom steunt Kinderpostzegels nu trai-
ningen van leraren, zodat zij goede infor-
matie over seksualiteit en reproductieve 
gezondheidszorg kunnen geven. <<

na het drama haar praktijk op te geven. 
De film brengt een schok teweeg onder de 
bevolking.

Uit betrouwbare bron Het is niet zo 
dat met voorlichting de houding direct 
verandert en het gebruik wordt afgeschaft. 
Daarvoor zijn de overtuigingen en de 
gebruiken te diep verankerd. Zo wordt 
het besnijdenismesje dat van moeder op 
dochter gaat, gezien als een heilig instru-
ment dat zegeningen brengt. En het voor-
oordeel dat je eigenlijk een jongen bent 
en onhuwbaar als je als meisje niet bent 
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Traditioneel dorp op het platteland van Mali

Links: Kunstwerk in het centrum van Ségou
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Dat haar beide ouders in het onderwijs 

zitten, is wellicht het geluk geweest 

van Aminata uit Bamako. Zij en haar 

zusje zijn niet besneden. Haar moeder 

daarentegen wel. Mede door haar 

opleiding kreeg zij de inzichten in 

de gevolgen van besnijdenissen, die 

de meeste vrouwen niet hadden. Ze 

besloot haar dochters de martelgang te 

besparen. ‘Dat was heel moeilijk,’ zegt 

ze. ‘De mensen spraken er kwaad van. 

Ze zeiden dat mijn dochters geen echte 

meisjes waren als ik ze niet zou laten 

besnijden en dat het slecht met hen zou 

aflopen. Het heeft de band met mijn 

familie kapotgemaakt. Mijn 90jarige 

moeder vraagt nog steeds waarom ik de 

meisjes niet laat besnijden.’ 

Aminata oogt frêle, maar haar strijd

vaar digheid heeft niets breekbaars. Ze 

voert een felle strijd tegen de oude 

prak   tijk en wil in de toekomst een 

inter    nationale organisatie opzetten 

die be snij  de  nis sen uit de wereld moet 

ban  nen. Op haar veertiende zag ze de 

   ‘Dit moet 
leiden tot    
 emancipatie 
        van alle 
   vrouwen’

17-jarige Aminata, Mali

film van Enda op school. ‘Ik was totaal in 

shock. Er wordt op een verschrikkelijke 

manier met de gezondheid van meisjes 

gespeeld. Meisjes die dit is overko

men, schamen zich erover te praten. 

Ook ken ik meisjes die ineens moesten 

stop pen met school en gingen trouwen, 

zonder diploma, zonder perspectief 

op een toekomst. Dat vond ik heel erg. 

Daarom ging ik me inzetten en werd ik 

leider van de jeugdclub. Ons doel was 

bewustwording over besnijdenissen en 

vroege huwelijken te creëren. Ik heb 

zelfs jongens betrokken bij het project 

en ze ervan kunnen overtuigen hun 

dochters nooit te besnijden.’ Aminata 

deed het op school zo goed, dat ze nu 

een vroege en veelbelovende studente 

aan de universiteit is. ‘Ik studeer water 

en bosbeheer, omdat ik het milieu ook 

heel belangrijk vind. Maar naast mijn 

studie geef ik voorlichting op scholen en 

mobiliseer ik vrouwen. Het pro bleem is 

erg hardnekkig. Ik vind dat ze besnijd

sters verplicht moeten stellen bij een be

valling aanwezig te zijn van de meisjes die 

ze behandeld hebben. Dat is de enige 

manier om ze te laten zien hoe rampzalig 

hun werk is en de enige toegang tot hun 

hart. Uiteindelijk moet dit leiden tot de 

emancipatie van vrouwen, maar voordat 

vrouwen gelijke rechten hebben, is er nog 

een lange weg te gaan.’ 
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Fatoumata wil later dokter worden. 

Daar heeft ze een goede reden voor. 

Zelf heeft ze nogal wat dokters in haar 

leven gezien. Nog niet zo heel lang 

geleden werd ze geopereerd om een 

slecht uitgevoerde besnijdenis, type 4, 

te herstellen. ‘Ze is als baby besneden 

en vanaf dat moment begonnen de 

problemen,’ vertelt haar moeder. 

‘Ze had een verstopte urinebuis en 

voortdurend infecties en pijn. Vooral 

psychisch leed ze daar heel erg onder.’ 

‘Voor mijn operatie durfde ik niet naar 

school,’ wil Fatoumata erover kwijt.  

‘Ik heb na mijn operatie vier dagen in 

het ziekenhuis gelegen. Het duurde nog 

lang voordat ik naar school kon, maar nu 

gaat het goed. Mijn vriendinnen weten 

dat ik geopereerd bent, en ik weet ook 

dat de meeste zijn besneden. We praten 

er liever niet over, maar we zijn het wel 

met elkaar eens dat we onze dochters 

nooit zullen laten besnijden. En we heb

ben onze moeders laten beloven dat ze 

de kinderen die na ons komen ook niet 

laten besnijden. Later wil ik als dokter 

12-jarige Fatoumata, Mali

          ‘Later wil ik 
als dokter besnijdenissen    
                uitbannen’

meisjes helpen en besnijdenissen uit de 

wereld bannen.’ Haar moeder weet nog 

hoe de komst in 2010 van voorlichters 

over besnijdenissen in Segou haar leven 

op zijn kop zette. ‘Ik was zoals iedereen 

bekend met zware bevallingen, slechte 

relaties, bloedingen, vrouwen die dood 

gingen. Maar wij wisten niet wat de 

oorzaak was. We weten het aan juju 

(de Afrikaanse variant van voodoo) 

en andere dingen. Het was misschien 

een straf. De film was een enorme 

schok. Het was vreselijk, maar we zijn 

opgelucht dat we nu weten waar al die 

ellende vandaan komt. Wat mij echt 

overtuigde, was mijn zieke dochter. 

Toen gingen mijn ogen open.’ 

Haar moeder is getrouwd toen ze 20 

was. Zij is uitgehuwelijkt door haar 

vader. ‘Ik mag zelf een man kiezen,’ zegt 

Fatoumata. ‘Mijn ouders moeten alleen 

wel toestemming geven. Ik wil graag 

vier kinderen en een man die ook naar 

school is geweest en met wie ik goed 

kan praten.’
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Toen ze drie jaar geleden op school 

voor het eerst hoorde over de gevolgen 

van besnijdenissen, aarzelde Aminata 

geen moment. De voorlichters van 

Enda zochten tien meisjes die wilden 

helpen de boodschap te verspreiden 

en zij meldde zich aan. Nu is ze leidster 

van de jeugdclub en vertelt ze haar 

medeleerlingen in andere klassen over 

wat voor narigheid die oude praktijk 

oplevert. Aminita is zelf ook besneden, 

net als haar zusje. ‘Dat is gebeurd toen 

ik baby was. Mijn moeder vertelde me 

dat ik een erge bloeding kreeg en het 

nauwelijks heb overleefd. Ik had hier 

bijna niet gezeten.’ Aminata vindt het 

leuk om voorlichting te geven en ze 

vindt het bovenal verantwoordelijk werk. 

 17-jarige Aminata, Mali

‘Het gaat erom dat je de mentaliteit 

verandert. Ik had het niet verwacht, maar 

ook jongens staan ervoor open. Ook zij 

beloven hun dochters niet te besnijden. 

Het moeilijkste zijn eigenlijk de oudere 

mensen in het dorp. Die willen er echt 

niet over praten. Bovendien hebben ze 

ideeën in hun hoofd, die je er niet uit 

krijgt. Ze zeggen dat je eigenlijk een 

jongen bent als je niet besneden bent en 

dat de profeet het zo gewild heeft. Maar 

het staat niet in de Koran. Als we het 

maar zoveel mogelijk onder de aandacht 

brengen, gaat het wel veranderen, stukje 

bij beetje.’ Op het moment ligt haar 

voorlichtingswerk zo goed als stil. Ze 

heeft vakantie. Haar moeder leert haar 

hoe ze het huishouden moet doen en 

ze verkoopt fruit en groente uit de tuin 

van haar ouders. Maar vooral is ze op 

het dorpsplein met haar vriendinnen te 

vinden. ‘Om te kletsen en soms ver

tonen ze er films. Ik wil later studeren in 

Bamako en gaan reizen. Naar Frankrijk 

bijvoorbeeld, gewoon om te kijken hoe 

het daar is. Later wil ik in Mali minister van 

onderwijs worden en zorgen dat iedereen 

naar school gaat en een diploma haalt.’ 

   ‘Ook  
   jongens  
     staan   
  ervoor 
      open’
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16-jarige Binta, Mali

In een klein zanderig dorp aan de rand 

van het provinciestadje Ségou woont 

Binta. Zij is een van de jongsten in een 

gezin van negen kinderen. Haar vier 

zussen zijn getrouwd en haar broers 

werken op het land. De familie behoort 

tot de Peul, een van oorsprong West 

Afrikaanse nomadenstam. Binta woont 

op een groot erf waar hutten staan voor 

haar ouders, grootouders, ooms en 

tantes. Eigenlijk zijn ze allemaal vaders en 

moeders voor haar zijn en er zijn zoveel 

kinderen dat Binta zelf de tel kwijtraakt. 

Binta is de enige in de familie die naar 

school mag. ‘Dat hebben mijn ouders 

zo besloten. Ze hadden ook de jongens 

kunnen sturen, maar die heeft mijn vader 

nodig op het land. Ik ben er heel blij 

mee, maar ik vind het ook zwaar dat ik de 

enige ben. Ze verwachten veel van me. 

Ik moet later een baan vinden en voor 

mijn broertjes en zusjes zorgen.’ Net zoals 

haar zusjes, moeder en grootmoeders is 

ze besneden. ‘We praten daar nooit over, 

ook niet met vriendinnen. Ik dacht dat 

het normaal was, totdat er voorlichters 

naar onze school kwamen met een film en 

    ‘Ze 
verwachten   
    heel 
      veel 
    van me’

foto’s. Ik zag de gevolgen van infibulatie; 

ik hoorde dat vrouwen doodbloeden 

en ik schrok daar heel erg van. Mijn 

dochters zal ik nooit laten besnijden. Ik 

leerde ook dat als je voor je achttiende 

zwanger wordt, de bevalling heel zwaar 

is omdat je lichaam daar nog niet aan toe 

is. Hier was het lang normaal dat je vroeg 

ging trouwen, maar dat hoef ik niet. Ze 

zeggen dat ik eerst maar de school moet 

afmaken. Ik wil zelf mijn man kunnen 

kiezen, maar daar zijn mijn ouders nog 

niet klaar voor. Pas als alle anderen 

in het dorp ook zover zijn, vinden ze, 

mag ik zelf kiezen. Ik vertrouw erop dat 

mijn ouders een goede man voor mij 

vinden, maar als ze dat niet doen, ga ik 

met ze onderhandelen. Ik denk dat ik 

stapje voor stapje moet zetten om hier 

veranderingen erdoor te krijgen.’ 
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In zijn dorp is nu 
eindelijk ook een 
school voor Dajane

Alle kinderen naar school in Ethiopië

    Onderwijs 
       voor hen die   
weinig kansen 
         hebben 

          Scholen in Ethiopië zijn vaak te ver weg of slecht  
                     toegankelijk, vooral voor kinderen met  
    een beperking of uit gemarginaliseerde gemeenschappen.   
                    Veel meisjes gaan niet naar school, vooral door   
                 kindhuwelijken. Het Andere Kind  
                                   bracht daar verandering in.



afweten. Met geld van Het Andere Kind 
konden BICDO en de bewoners er vier 
dorpsscholen opstarten: Alternative Basic 
Education Centres (ABEC’s). 

Fysieke arbeid In deze van onderwijs 
verstoken gebieden, staat een school er 
niet van de ene op de andere dag. BICDO 
identificeert de dorpen waar een school 
nodig is en laat aan de gemeenschap het 
besluit en de verantwoordelijk om de 
dorps school zelf te bouwen. Dat betekent 
dat ouders van de kinderen zelf zoveel 
mogelijk bijdragen aan de oprichting van 
de school. Omdat de armoede hier groot is, 
komt het erop neer dat zij de fysieke arbeid 
verrichten en Het Andere Kind bijdraagt 

in bouw- en leermaterialen. Vaak begint 
het met slechts een plek onder een boom. 
Na een tijdje wordt er een lokaal gebouwd 
en worden leerkrachten aangetrokken. 
En als het dan na een paar jaar loopt en 
de ouders hun kinderen allemaal naar 
de dorpsschool sturen, kan de school aan 
de gemeentelijke onderwijsdienst over-
gedragen worden en integreren in het 
reguliere onderwijs.

Schadelijke praktijken Nu gaan kind-
e ren naar school die anders nooit zou-
den leren lezen, schrijven en rekenen. 
Maar BICDO richt zich op meer dan 
alleen scholing. Met sociaal werkers en 
vrijwillige krachten voert ze bewust-

De twaalfjarige Dajane woont in de 

bergen Het verste waar hij ooit kwam, 
is een provinciestadje, twee uur per 
ezelwagen bij hem vandaan. Zijn ouders 
verbouwen aardappels en hop. Samen 
met zijn vader werkt hij op het land en 
leert hij met de os de ploeg door de vette 
klei te trekken. Dajane heeft nog zeven 
broertjes en zusjes en met z’n allen wonen 
ze in een van stro en leem gebouwd huis. 
Breed hebben ze het niet. Ze leven van 
wat ze verbouwen en verkopen de rest op 
de markt. Er is geen elektriciteit en water 
halen ze uit een waterput. De toekomst 
voor Dajane staat vast: net als zijn vader en 
diens vader zal hij het land gaan bewerken. 
Dajane leeft niet honderd jaar geleden 

maar woont in het dorp Kore in Oromia, 
een regio niet ver van Addis Abeba. Het is 
een van de gebieden in Ethiopië waar geen 
scholen zijn en het te ver lopen is om er een 
te bereiken. De tijd staat er stil. Althans, 
stond. Want sinds een paar jaar gaat 
Dajane er naar school. Het initiatief kwam 
van BICDO, de lokale partnerorganisatie 
van Kinder postzegels die kinderen in 
achtergestelde regio’s en posities steunt en 
gemeenschappen aanmoedigt dorpsscholen 
te bouwen, daar waar de overheid dat laat 
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jong hun vader te helpen 
op het land 
Rechts: De familie van 
Dawit voor zijn huis



eens vier bijgekomen. Allemaal zijn ze 
inmiddels geïntegreerd in het regulier 
onderwijssysteem, zodat kinderen een 
diploma hebben als ze van school komen. 
Dajane leert schrijven, lezen en rekenen. 
Het geeft hem en honderden andere 
kinderen een kans op een betere toekomst. 
Dajane zelf weet wat hij wil in de toekomst: 
net zoals zijn vader landbouwer worden, 
maar de os moet wel een tractor worden. 
Een opgeleide boer is tenslotte altijd een 
betere boer.

Love in Action Een andere partner orga-
nisatie van Kinderpostzegels is LIAE 
(Love in Action Ethiopia). De organisatie is 
actief in het zuidwesten van Ethiopië rond 

de stad Hosanna. Ook LIAE richt zich op 
kwetsbare en achtergestelde kinderen en 
hun ouders en doet in grote lijnen hetzelfde 
als BICDO. Met hulp van Het Andere 
Kind zijn daar twee van de inmiddels 
negen ABEC’s mogelijk gemaakt. 

Onaanraakbaren De aandacht van LIAE 
gaat vooral uit naar de Fuga, een sterk 
gemarginaliseerde etnische bevolkings- 
groep van zo’n honderdduizend mensen, 
die de status heeft van de ‘onaanraakbaren’ 
in Ethiopië. Ze hebben geen land, geen 
vee, geen bezittingen en wonen met grote 
families in kleine bedompte hutten, waar 
het aan alles ontbreekt. Ze lijden onder 
sociale en economische uitsluiting en > 

wordingsprogramma’s uit op het gebied 
van hygiëne, gezondheid en het belang 
van onderwijs voor vooral meisjes. Ook 
is er aandacht voor lichamelijke en 
verstandelijke beperkte kinderen die op 
overheidsscholen niet welkom zijn, maar 
op deze scholen wel. BICDO probeert 
vooral ook het kindhuwelijk uit te bannen. 
Bijna een op de vijf meisjes in Ethiopië 
trouwt vóór haar vijftiende jaar. Deze 
meisjes kunnen school niet afmaken en 
blijven analfabeet. Vaak bevallen ze op 
veel te jonge leeftijd, met gevaar voor 
moeder en kind. Net zoals in West-Afrika, 
is hier de strategie gemeenschappen te 
overtuigen dat kindhuwelijken moeten 
worden afgeschaft. Zonder het woord 

‘kinderrechten’ in de mond te nemen, 
strijdt BICDO daarbij tegen andere 
schadelijke praktijken ten opzichte van 
kinderen, zoals meisjesbesnijdenissen, 
kinderarbeid en het schaken van meisjes, 
dat in sommige gebieden nog gebeurt. 
BICDO moet daarbij voorzichtig te 
werk gaan. Het Ethiopische regime is 
repressief en erg streng ten opzichte van 
ontwikkelingsorganisaties. Praten over 
mensen- en kinderrechten is verboden 
en bij overtreding wordt de organisatie 
gesloten.

Opgeleide boer Naast de vier dorps-
schooltjes die met steun van Het Andere 
Kind zijn opgezet, zijn er later nog 
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worden gediscrimineerd. Overleven doen 
ze met wat ze maken en verkopen: potten, 
houtwerk, bewerkt leer, kleden en soms met 
de opbrengst van wat ze jagen. De sterfte 
onder hen is groot. Ze lijden aan infecties, 
vaak veroorzaakt door een onhygiënische 
leefomgeving en het eten van zieke dieren. 
Voor hen is er nooit school geweest. Op 
overheidsscholen worden ze geweigerd 
of loopt de klas leeg als zich een Fuga 
onder hen mengt. ‘Het probleem is dat 
ze zich niet alleen als minderwaardig 
laten behandelen,’ vertelt LIAE-directeur 
Aklilu Michael, ‘maar dat ze zich ook 
minderwaardig voelen. We doen er 
daar om alles aan om ze een gevoel van 
eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. 
Met vrijwilligers, meestal ouders, reizen 
we de dorpen af om de marginalisatie 
van de Fuga bespreekbaar te maken en te 
zorgen dat de kinderen naar school gaan. 
Onze grootste prestatie is dat we ze in de 
schoolbanken hebben gekregen naast de 
Weleda, de dominante etnische groepering 
in Hadiya Zone, en dat ze langzaam maar 
zeker geaccepteerd worden. Driehonderd 
van hen gaan er nu naar school. Ook de 
ouderraden zijn nu gemengd. Fuga-ouders 
vergaderen samen met Weleda-ouders.’ 

Naast elkaar in de klas De Weleda zijn 
landbouwers in dit gebied. Zij bezitten 
land en vee en wonen met hun families 
op een compound in ruime hutten met > 
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Met grote families in kleine 
bedompte hutten 
Rechts: Fuga-gemeenschap  
in Ethiopië



hebben dezelfde capaciteiten als jongens.’ 
Daarover werd heel lang anders gedacht 
en er zijn er nog steeds die vinden dat 
meisjes alleen goed zijn om kinderen 
te baren en te werken. Daarom krijgen 
meisjes extra lesuren aangeboden. In 
meisjesclubs worden ze bewust gemaakt 
van hun potentieel en leren ze daarbij 
over (seksuele) gezondheid. Ook krijgen ze 
informatie over de schadelijke effecten van 
meisjesbesnijdenissen en kindhuwelijken. 
Jongensclubs zijn er ook. Zij leren er 
hun houding ten opzichte van meisjes te 
veranderen en ze voor vol aan te zien. 
‘De meeste meisjes werden besneden en 
gedwongen te trouwen op hun twaalfde,’ 
vertelt Aklilu, ‘maar dat is nu aan het 
veranderen. Hoewel er nog veel werk is te 
doen voordat iedereen overtuigd is, willen 

de meeste meisjes nu eerst hun opleiding 
afmaken, werk zoeken en pas trouwen als 
ze achttien zijn. Die overtuiging begint 
echt gemeengoed te worden.’ 

Positie moeders Ondertussen probeert 
LIAE vanuit de scholen de positie van de 
moeders te verbeteren – net  zoals BICDO 
dat doet. Er is een vrouwencollectief 
opge richt dat inkomsten genereert met de 
verkoop van boter en granen, die op het 
land van de school worden gepro du ceerd. 
Van de winst worden school materialen 
gekocht of kan er een lokaal worden 
bijgebouwd. 
Ook hier zijn de dorpsschooltjes inmiddels 
overgedragen aan de gemeentelijke onder-
wijsdienst en geïntegreerd in het reguliere 
schoolsysteem. <<      

hoge rieten daken. De school was tot dan 
toe erg ver weg. Kinderen die naar school 
wilden, moesten daar drie uur per dag 
voor lopen. School was bovendien niet voor 
meisjes. De route was niet zonder gevaar 
en bovendien: wat moest een meisje op 
school? Dat is allemaal veranderd sinds 
voorlichters van LIAE kwamen praten 
over hoe belangrijk onderwijs is, voor Fuga 
en ook voor meisjes. Er vormde zich een 
schoolraad en vrijwilligers startten met de 
daadwerkelijke bouw van lokaaltjes, nu 
uitgegroeid tot scholen met zeven klassen. 
Voor de kinderen zijn de scholen die met 
steun van Het Andere Kind zijn gebouwd 
dan ook een weg naar een betere toekomst. 
Wel moest er veel gepraat worden voordat 
de Weleda en de Fuga elkaar accepteerden 
in de klas. ‘We hebben duidelijk gemaakt 

dat Fuga gewone mensen zijn met de zelf -
de intelligentie en we hebben de Fuga-
kinderen de kans gegeven zich te pro-
fileren,’ vertelt Aklilu. ‘In het begin liepen 
Weleda en Fuga soms weg. Het heeft een 
tijd geduurd, maar uiteindelijk wennen ze 
aan elkaar. Voor de Fuga is dit van grote 
betekenis.’ 

Gelijke kansen Behalve voor de Fuga is 
er ook extra aandacht voor de meisjes. ‘De 
meisjes op deze school presteren goed,’ 
zegt de schooldirecteur van de Benara 
basisschool met trots. ‘Deze school begon 
in 2010 met ruim vierhonderd leer ling-
en en telt er nu zo’n duizend, waar van 
de helft meisjes. Als meisjes goed onder-
wijs krijgen, kunnen ze hun ouders, de 
regio en hun land ondersteunen. Ze 
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De Weleda wonen in meerdere ruime hutten op het erf en delen de ‘keuken’ met het vee
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Gaddafar gaat sinds drie jaar naar de dorps school in Kore. ‘Ik had eerst 

helemaal geen zin,’ bekent hij. ‘Maar mijn vader kocht schoolboeken 

voor me en nieuwe kleren. Toen wilde ik wel en daar ben ik nu heel 

blij om. Ik moest in het begin erg wennen. Ik vond het moeilijk om de 

hele dag stil te zitten en ik snapte de leerstof niet goed. Daarom ben 

ik ook een jaar blijven zitten.’ Ook zijn zeven broertjes en zusjes gaan 

naar school. Zijn vader is, zoals alle vaders in het dorp, boer. Dat wil 

Gaddafar later ook. Hij helpt hem nu al regelmatig op het land. Rekenen 

vindt hij het leukste op school. ‘Ik hou van optellen en aftrekken. Als 

ik later boer ben komt me dat vast van pas als ik de goederen moet 

verkopen. Ik denk dat ik door school een betere boer kan worden.’ Wat 

hij het liefst doet, is voetballen.  

Hij en zijn vrienden maken zelf een voetbal van plastic en vodden. ‘Dat 

is een voordeel van school,’ zeg hij. ‘Ze hebben er echte voetballen.’ 

Gaddafar is nog nooit in een stad geweest. Ze heb ben er televisies, 

heeft hij gehoord en hij zou er weleens een willen zien. ‘Dan wil ik graag 

de lokale dansers in de televisie zien. Ik ben wel een keer in een groter 

dorp dan dit geweest. Toen was ik ziek en in dat dorp hebben ze een 

kliniek. Maar ik ben weer beter geworden en niet van plan om nog ziek 

te worden.’

     ‘Door school 
word ik een  
     betere boer’

12-jarige Gaddafar, Ethiopië
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Gaddafar op het erf 
van zijn ouders
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Tiringo draagt een omslagdoek 

waaronder haar linkerhand schuilgaat. 

Die laat ze liever niet zien. Ze is geboren 

met een hand waarvan de vingers 

ontbreken. Niemand die weet hoe dat 

komt en niemand die ze er weer aan kan 

plakken. Niet dat het haar erg hindert: 

ze doet er alles mee. ‘Koffie maken, het 

huis schoonhouden, water en brandhout 

halen,’ somt ze met een zacht stemmetje 

op. ‘Zo help ik oma.’ Met haar hersens 

is ook niets mis. Ze is de eennabeste 

van de klas. Maar het is haar omgeving 

die moeite heeft met haar handicap. 

‘Ik woonde met mijn ouders en zes 

broertjes en zusjes in een stad, heel ver 

hier vandaan. Maar daar ging het niet 

goed op school.’ Tiringo werd gepest en 

niet alleen zij, maar de hele familie werd 

met de nek aangekeken. Iedereen was 

bang van haar hand. Daarom opperde 

haar oma dat ze misschien beter hier 

kon zijn, bij haar ooms en tantes in 

het dorp en op een school waar haar 

handicap helemaal geen probleem zou 

zijn. Nu woont ze sinds een jaar in Kore. 

‘De anderen vonden het raar in het 

begin. Maar de leraren hebben met ze 

 ‘Op deze  
   school  
word ik 
     niet
   gepest’

13-jarige Tiringo, Ethiopië

gepraat. Ze kennen me nu en niemand 

pest me op school. Kinderen die me 

niet kennen, doen wel raar tegen me en 

daarom verstop ik mijn hand. Ik ben lid 

van de meisjesclub op school en heb 

vriendinnen. Ik hou niet zo van praten. 

Sporten vind ik wel leuk, vooral springen.’ 

Later wil ze politieagent worden, zo eentje 

die vechtersbazen en slechte mensen 

aanpakt. Waarom precies, wil ze niet 

zeggen, maar het laat zich een beetje 

raden. Ze mist haar familie. Haar vader is 

handelaar in schapen, ossen en geiten en 

haar moeder doet het huishouden. Haar 

ouders zijn een keer op bezoek geweest. 

‘Maar nu is het vakantie en ga ik volgende 

week naar ze toe, met mijn oma of met 

mijn oom.’
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Elsa is een Weledameisje en leeft met 

haar moeder, een zusje en vier broertjes 

op een ruim erf in drie grote hutten. Ze 

was 11 toen ze naar school mocht en 

ze weet nog hoe blij ze was. ‘Meisjes 

werden op de meeste scholen niet 

toegelaten en de scholen waar ze wel 

terecht konden, waren te ver weg. Op 

een dag kwam een voorlichter van LIAE 

aan huis die mijn ouders vertelde dat 

ik naar een school in de buurt kon. Hij 

beloofde schriften en boeken. Hij zei dat 

je zonder school het risico liep te vroeg 

te trouwen en zwanger te worden en 

daardoor nooit inkomsten zou hebben 

om voor je ouders te zorgen. Ik vond het 

fantastisch, want ik moest elke dag voor 

het vee zorgen en in het huishouden 

werken. Maar de eerste dag viel erg 

tegen. Het schoolgebouw was nog niet 

klaar en we moesten op stenen zitten in 

plaats van op banken. Het stonk in de 

klas en ik wilde meteen weer naar huis, 

    ‘We moesten 
   op stenen 
        zitten 
      in plaats 
  van banken’

Maar de directeur beloofde dat alles 

goed zou komen en dat was ook zo.’ Toch 

ging het leren niet vanzelf. De eerste 

klassen moest Elsa twee keer overdoen, 

maar toen ze eindelijk in de derde klas 

zat, werd ze eennabeste en kreeg ze 

een prijs. Haar trotse ouders stuurden de 

andere kinderen ook naar school. Behalve 

academische kennis, leert Elsa ze op 

school ook andere zaken. ‘Bijvoorbeeld 

over de menstruatiecyclus. Een heleboel 

meisjes bleven tijdens hun menstruatie 

thuis. Maar nu weten we wat het is en 

hoe we daar het beste mee om kunnen 

gaan.’ Waar ze ook moeite mee had, was 

dat er Fuga in haar klas zaten. ‘Ik wilde 

niet eens bij ze in de buurt zijn. Ik vond ze 

vies en minderwaardig. Ik heb mijn leraar 

gevraagd of ik ergens anders mocht 

zitten. Maar die vertelde me dat we gelijk 

zijn. We hebben er in de klas veel over 

gepraat en het heeft me een maand 

gekost om de situatie te accepteren en 

nog langer om met ze te praten. Ik heb ze 

echt onderschat. Ze kunnen hetzelfde als 

iedereen. We zijn geen dikke vrienden, 

maar ik doe mijn best om ze zoveel 

mogelijk te steunen.’ Elsa wil graag 

sociaalmaatschappelijk werker worden 

om vooral Fuga meisjes te helpen.’

16-jarige Elsa, Ethiopië
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De eerste dag dat hij naar school mocht, 

herinnert  Dawit zich als de dag van 

gisteren. ‘Ik moest ervoor door een 

gevaarlijke bos, waar het heel moerassig 

is. Ik dacht dat ik school nooit zou 

halen, maar het lukte me.’ Toch was dat 

niet het grootste obstakel voor hem. 

Dawit is een Fuga hij wist heel goed 

dat Fuga niet naar school gingen. Er 

waren geen scholen voor Fuga. En nu 

ging hij er naar één waar ook de Weleda 

naar toe gingen. ‘Ik was bang dat ik 

zou worden weggestuurd. Maar ze zijn 

nu mijn vrienden. Dat was voor mij het 

echte wonder. Vroeger mochten we 

niet eens bij Weleda in de buurt komen. 

Dan keken we vanaf een afstand hoe 

ze aan het volleyballen waren. Oké, 

er zijn er nog wel die ons nog steeds 

buitensluiten, maar dat zijn domoren.’

Dawit werd door zijn leraar een maand 

10-jarige Dawit, Ethiopië

 ‘Het echte 
wonder 
  is dat ze 
    nu mijn 
vrienden  
      zijn’

lang benoemd tot klassenleider. ‘Een 

heel verantwoordelijke taak,’ vindt hij. 

‘Je moet discussies leiden, erop toezien 

dat iedereen zijn werk goed doet en 

achterhalen waarom sommige kinderen 

niet naar school zijn gekomen. Ik wist 

zeker dat ik het kon en dat was ook zo.’ 

Dawit leert op school niet alleen lezen, 

schrijven en rekenen, maar ook over 

zaken die thuis de nodige veranderingen 

brengen, bijvoorbeeld hygiëne en 

gezondheid. ‘We wonen met ons allen in 

een hut en we vonden het normaal dat 

we ons huis niet schoonmaakten. Ook 

wasten we onszelf en onze kleren niet. 

Daardoor zijn twee zusjes van me ziek 

geworden en overleden. Nu houden we 

alles schoon.’ Dawit heeft grote plannen 

voor de toekomst: ‘Ik wil een politiek 

leider worden en de Fuga bevrijden. 

Het belangrijkste is dat alle Fuga naar 

school gaan. De gezondheidsproblemen 

moeten worden opgelost en we moeten 

een stem krijgen in het land. Ik wil de 

eerste zijn die met een Weleda trouwt 

en laten zien dat we allemaal gelijk zijn.’ 

Vooralsnog heeft hij vakantie en helpt 

hij zijn vader, die timmerman is, met het 

bewerken van hout en trekt hij met zijn 

drie beste vrienden op. ‘Wij steunen 

elkaar altijd. Mijn vrienden zijn me het 

meest dierbaar in het leven.‘ 
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Talibé’s heten ze, de jongens die op 
jonge leeftijd naar een Koranschooltje 
gestuurd worden, vaak kilometers ver 
van huis. Als er thuis niet genoeg te eten 
is, zien arme gezinnen daarin een oplos-
sing. Vaak ook gaat het om jongens die 
thuis al de zwakste zijn of waar iets mee 
is. Om echte schooltjes gaat het niet. 
Lezen, rekenen of schrijven leren ze er 
niet. Wat vaak veertig tot honderd talibé’s 
onder een boom wél leren, is het reciteren 
van Koranverzen in het Arabisch. Hun 
leraar is een moslim die zelf amper is 
opgeleid. Omdat hij leerlingen niet mag 
weigeren, zijn er eenvoudigweg meer dan 
hij kan onderhouden. Om ze te eten te 
kunnen geven, stuurt hij ze vervolgens 
de straat op om te bedelen of te werken. 
De omstandigheden in deze schooltjes 
zijn erbarmelijk, en behalve dat kinderen 
er slecht en onvoldoende te eten krijgen, 
ontbreekt het ze ook aan liefde en aan-
dacht. Sommige talibé’s hebben hun 
ouders jarenlang niet gezien. Veel van hen 
verkiezen uiteindelijk definitief de straat.

Structurele oplossingen Meisjes zie 
je in Senegal niet veel op straat. Als ze 
niet naar school gaan, zijn ze goed voor 

het huis houden. Of ze werken, zoals in 
het zuiden van Senegal, in de cashew-
noten teelt. Vaak ook verrichten ze zwaar 
werk, zoals houthakken of is hun dagtaak 
houtskool te branden, waarbij ze niet 
zelden brandwonden oplopen. Ook lopen 
ze het risico dat ze op te jonge leeftijd 
moeten trouwen. Om te voor ko men dat> 

School ook voor 
meisjes in Senegal

     Iedereen  
 ervan overtuigen   
        hoe belangrijk  
     school is

Alle kinderen naar school in Senegal

Wanneer er geen school in de buurt is, ouders het belang van onderwijs 
niet inzien of daar geen geld voor hebben, blijven kinderen thuis. 
Ook in Senegal. De gevolgen voor de kinderen ‒ en uiteindelijk voor 
de samenleving ‒ zijn groot. Kinderen worden als arbeidskrachten 
ingezet; jongens komen dikwijls op traditionele Koranschooltjes terecht 
waar ze uit bedelen of werken worden gestuurd. Dankzij Het Andere 
Kind werd hiervoor een oplossing gevonden. 



Palmbladeren Ouderraden hou den de 
voortgang van de onderwijs ontwik ke ling in 
de gaten. Zo ontstaan nieuwe dorps scholen 
in gebieden die tot dan toe verstoken 
waren van elke vorm van onder wijs. De 
eerste lessen vinden nog plaats onder een 
boom of in primitieve, uit palmbladeren 
opgetrokken klaslokalen. Dan schrapen 
de gemeenschappen geld bijeen voor 
een stenen lokaal en uiteindelijk – in 
samenwerking met de overheid – worden 
er echte scholen van gemaakt. Een mooi 
bijeffect is dat ouders nu ook hun dochters 
naar school sturen. In twee tot drie jaar tijd 
is bereikt dat de overheid de scholen erkent, 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
kwaliteit van het onderwijs en onderwijzers 
stuurt. Honderden tot duizenden kinderen 
gaan nu naar school. << 

kinderen in deze situaties te recht komen, 
kon Kinderpostzegels het fonds van Het 
Andere Kind benutten om vooral struc tu-
rele oplossingen te zoeken. Na onderzoek 
blijkt onderwijs daarbij de sleutel.

Echte scholen Het doel dat Kinder post-
zegels zich stelt, is om alle kinderen naar 
een school te sturen die past in het regu-
liere onderwijs. Dat doet ze onder andere 
in Ziguinchor, een stad in de Casamance, 
en een groot aantal dorpen daaromheen in 
het zuiden van Senegal. Het is daarbij de 
taak van lokale partnerorganisatie Enda 
Jeunesse Action om de gemeenschappen, 
de ouders en de lokale traditionele en 

religieuze leiders te overtuigen van het 
belang van formeel onderwijs voor de 
kinderen. Ze gaan gesprekken aan met 
Koranleraren die kleinschalige traditionele 
Koranschooltjes runnen. Het voorstel een 
echte leraar aan te stellen, die de kinderen 
leert schrijven en lezen in het Frans, 
slaat bij hen aan. Zo worden de eerste 
stappen gezet naar meer geformaliseerd 
onderwijs, met het doel deze kleinschalige 
Koranscholen te integreren in het regu-
liere, door de overheid gesteunde onder-
wijs. De Koranlessen verplaatsen ze in 
overleg naar andere tijdstippen, zodat 
kinderen overdag naar een normale school 
kunnen.
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Uit palmbladeren 
opgetrokken schooltjes

aan boord, die op locatie protheses 

kunnen afleveren, passen en verstellen. 

Voor ope ra ties kunnen de kinderen 

terecht in de regionale ziekenhuizen 

van Ziguinchor en Tambacounda. In een 

eerder stadium waren twee voor de 

mobiele werkplaats geschikt gemaakte 

auto’s door een Nederlandse stichting 

gedoneerd. 

Met geld uit Het Andere Kind worden 

de wagens onderhouden en worden 

de materialen voor de protheses aan

geschaft. De salarissen van het rijdende 

personeel wordt door de ziekenhuizen 

betaald.

Orthopedische kliniek  
toert door het land

Met geld uit Het Andere Kind worden  

in Ziguinchor, in de Casamance, en in 

Tambacounda, in het oosten van Senegal, 

kinderen met een beperking geholpen in 

twee mobiele orthopedische werkplaatsen 

die door het platteland toeren. Tijdens de 

onafhankelijkheidstrijd die in de jaren ’90 

en in 2000 in de Casamance gevoerd werd 

door een aantal rebellengroeperingen, 

zijn veel kinderen slachtoffer geworden 

van geweld en mijnen. Nogal wat kinderen 

kampen hier met letsel en vergroeiingen 

of moeten soms ledematen missen. De 

mobiele kliniek heeft een fysiotherapeut 

en een orthopedisch instrumentenmaker 
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       Weerbaar 
       en sterk 
         maken in
                  Zuid Afrika

 



Wie in Pietermaritzburg landt met 
het vliegtuig, ziet half verscholen tussen 
het weelderig groen, de daken van ruim 
bemeten huizen met daarachter het blauw 
van zwembaden als postzegels in de tuinen. 
De stad in de oostelijke provincie Kwazulu 
Natal ligt in een groene vallei en voor wie 
niet beter weet, ziet de stad er welvarend 
uit. De armoede echter ligt achter de 
randen van de vallei in krottenwijken 
tegen de hellingen van de heuvels op. ‘De 
helft van de bevolking is werkloos,’ vertelt 
Duncan Andrew, programmadirecteur 
van Thandanani Children’s Foundation, 
een organisatie die families ondersteunt 
en zich inzet voor kwetsbare kinderen.‘De 
misdaadcijfers zijn hier de hoogste van 
Zuid-Afrika en de ellende is groot.’ 

In de verdrukking Thandanani richt zich 
vooral op de vele aidsweeskinderen die een 
of beide ouders hebben verloren aan de 
ziekte. Zij wonen vaak bij grootouders of 
andere familie, die zelf al moeite hebben 
het hoofd boven water te houden. De 
aangenomen kinderen komen daardoor 
in de verdrukking en zijn zodoende extra 

kwetsbaar voor slechte invloeden van 
buitenaf. Rond deze kinderen vormt de 
organisaties zogenaamde ‘circles of care’, 
die zowel de kinderen als de verzorgers 
moeten versterken. Onderdeel hiervan 
is een intensief trainingsprogramma 
dat met steun van Het Andere Kind in 
2010 werd opgesteld en tot doel heeft 
tienerzwangerschappen en hiv- en soa-
besmettingen te voorkomen en kinderen 
weerbaarder te maken. Met succes. Nog 
steeds volgen jaarlijks 180 kinderen en 
jongeren de training. 

Weg uit de armoede ‘Wij zijn er nog 
steeds erg blij mee,’ zegt Andrew. ‘Het 
programma voorziet in een grote behoefte. 
Tienerzwangerschappen en hiv-infecties 
zijn een groot probleem. Ze gebeuren 
vooral in arme families die geen middelen 
hebben om hun kinderen aan activiteiten, 
zoals sport, te laten deelnemen. Wat is er in 
dat geval makkelijker dan seks en alcohol? 
Het is een vlucht en het is goedkoop. Veel 
meisjes zien een vriendje met een baan 
als een weg uit de armoede. Hun doel is 
ervoor te zorgen dat hij voor haar zorgt > 

In Zuid-Afrika richt Kinderpostzegels zich tussen 2009 en 2014 op de 
vele aidswezen en kwetsbare kinderen die zich in vaak gewelddadige 
sloppenwijken staande proberen te houden. Zoals in Pietermaritzburg, 
waar met geld uit Het Andere Kind een weerbaarheidsprogramma en 
een crisisopvang voor kinderen wordt ondersteund.
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Hlengiwe woont met haar zusje en twee 

neefjes bij haar oma in een klein huis. 

Om het gezellig te maken, zijn de muren 

er zachtpaars en blauw geverfd. Boven 

het bed van haar grootmoeder hangt 

tussen drie andere ingelijste portretten 

haar moeder aan de muur. Overleden 

aan aids, net zoals haar ooms en tantes. 

Hlengiwe heeft vage herinneringen aan 

haar moeder. Haar vader heeft ze nooit 

gekend. Het is haar grootste wens hem 

ooit te ontmoeten. Hlengiwe zit op de 

middelbare school en deed mee aan het 

trainingsprogramma van Thandanani. 

Hoewel alweer een tijdje geleden, vindt 

ze dat ze er veel van geleerd heeft. Ze 

kijkt wat schuin naar haar grootmoeder 

die bij het gesprek zit. ‘Uitkijken voor 

jongens bijvoorbeeld en hoe je jezelf 

19-jarige Hlengiwe, Pietermaritzburg 

  ‘Mensen 
helpen die 
 geen hoop 
     meer     
   hebben’

gedraagt.’ Nee, het achterste van haar 

tong laat ze niet zien en op de vraag of 

ze weleens verliefd is geweest, begint ze 

te lachen. ‘Het is moeilijk om over seks te 

praten,’ beaamt ze, ‘zeker in onze cultuur. 

Met oma praten we daar nooit over. Maar 

tijdens de training praatten we met elkaar, 

dat maakte een heleboel duidelijk. Ik kijk 

goed uit met jongens. Ik wil geen seks 

en als hij dat wel wil, ga ik weg. Een van 

mijn vriendinnen op school heeft een 

kind. Zij kon er met niemand over praten 

en het is heel moeilijk voor haar. Wanneer 

haar moeder moet werken, kan ze niet 

naar school, omdat ze voor de baby moet 

zorgen. Mijn vriendinnen willen mij ervan 

overtuigen dat ik een vriendje moet 

hebben. Maar ik laat me niks wijsmaken. 

Je moet echt sterk zijn en trouw blijven 

aan waar je in gelooft. Ook oordeel ik nu 

niet meer zo snel. Ik roddelde vroeger 

wat af en daar kwam altijd ruzie van. 

Nu heb ik door dat als je anderen goed 

behandelt, je liefde terugkrijgt. Ook 

hebben we over kinderrechten geleerd. 

Dat we recht hebben op onderwijs en dat 

we mogen kiezen wat we willen. Ik wil later 

een fijn leven, met kinderen, een man, 

een mooi huis en een eigen auto. En ik 

word maatschappelijk werker om mensen 

te helpen die geen hoop meer hebben. 

Zoals de bedelaars op straat.’ 



en ze zien niet in dat ze daarmee in feite 
sekswerker zijn. Ook is er nog steeds een 
groot taboe op condooms. De mannen 
willen geen condoom dragen omdat het 
niet lekker voelt. Zijn wil is wet. Dus ook 
aan seksegelijkheid valt het een en ander 
te verbeteren. Bovendien is de toegang tot 
familieplanning heel moeilijk voor tieners. 
Er zijn genoeg condooms te krijgen, maar 
als je als veertienjarige daarvoor eerst 
naar een kliniek moet, een afspraak moet 
maken met een verpleegster die met jou 
moet gaan praten over gezinsplanning en 
bovendien ook nog eens naar de kerk gaat 
waar jouw moeder ook heengaat, dan snap 
je wel wat er gebeurt. Cultureel en religieus 
gezien valt er binnen de eigen familie niet 
over seks te praten. Op school wordt alleen 
maar heel breed wat voorlichting gegeven, 
waar niemand iets mee opschiet.’ 

Praktische kennis Jongeren gaan in groe-
pen van 15 tot 20 in een vijftiental ses sies 
met elkaar in gesprek. Ze komen alle maal 
uit dezelfde buurt. en jonge vrij   williger 
fungeert als aangever en is het rol model. 
Het gaat erom dat er een sfeer ontstaat 
waarin ze open met elkaar kunnen praten. 
Daar kunnen beter geen volwassenen 
bij zijn. Behalve ruimte om te praten, 
krijgen ze prak tis che ken nis aan gereikt 
over onder andere de ontwikkeling van 
het lichaam en seksualiteit, de rol van 
cultuur en religie hierin, de risico’s van 

tienerzwangerschappen, feiten over hiv, 
aids en soa’s, het gebruik van contraceptie 
en de rechten die je hebt als kind. En 
voor al ook wordt bewustzijn gecreëerd 
over seksualiteit en seksegelijkheid en de 
eigen rol daarin. Het is de bedoeling dat 
de kinderen door de cursus meer zelf ver-
trouwen en zelfrespect krijgen, zodat ze 
sterk genoeg worden om voor zichzelf te 
kiezen en beslissingen te nemen, zonder dat 
ze zich te veel laten beïnvloeden door hun 
omgeving. 

Noodopvang in huiselijke setting 

Een ander project in Pietermaritzburg is 
de crisisopvang Dambuza voor kinderen 
van 10 tot 17 jaar. Het opvanghuis is 
een project van Pietermaritzburg Child 
and Family Welfare Society, de Zuid-
Afrikaanse kinder- en jeugdbescherming 
in Kwazulu Natal. De kinderen die hier 
terechtkomen, zijn ernstig verwaarloosd 
en/of dakloos, hebben gedragsproblemen 
of zijn slachtoffer van seksueel misbruik. 
Ze hebbeno nmiddellijke hulp nodig en 
kunnen er zes weken tot zes maanden 
blijven, totdat er een structurele oplossing 
is gevonden. In een zo’n normaal moge-
lijke setting van een woonhuis met drie 
slaapkamers, kunnen maximaal zes 
kinderen verblijven. Ze worden begeleid 
door ‘tantes’, een psycholoog en het 
maatschappelijk-sociaal werk vanuit de 
organisatie. <<  
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In een verschoten spijkerbroek en met 

een wollen muts op zit Nomfundo dicht 

bij het elek trische kacheltje dat de Zuid

Afrikaanse kou buiten het kantoor van 

de Child and Family Welfare Society 

houdt. Nomfundo was twaalf toen ze 

in Dambuza terecht kwam. Omdat haar 

moeder niet voor haar kon zorgen en haar 

vader niet in beeld was, groeide ze op bij 

een oude oom en zijn vrouw. Toen haar 

oom stierf, werd ze teruggestuurd naar 

haar moeder. Ze trof er drie broertjes 

aan en een stiefvader. Dat pakte niet 

goed uit. Haar moeder sloeg haar en 

door haar stiefvader werd ze verkracht. 

‘Ik belandde in het ziekenhuis. De dokter 

zei dat ik niet meer naar huis toe kon. 

Al die tijd vroeg ik me af waarom ik nog 

in leven was. Ik zag de zin er niet meer 

van in. Er was niets te doen en ik voelde 

me erg alleen. Ik had zoveel vragen in 

18-jarige Nomfundo, Pietermaritzburg 

mijn hoofd. Waarom mijn stiefvader me 

zo behandelde en waarom mijn moeder 

zo slecht voor me was. Als ik niet in 

Dambuza terecht was gekomen, was ik er 

nu niet meer geweest. Ik woonde er een 

half jaar met vijf meisjes en een jongen. 

Het was een gewoon woonhuis en ik 

vond het er heerlijk. De tantes waren 

heel lief voor ons. Ik kon met ze praten 

over wat zich in mijn hoofd afspeelde 

en ze hielpen me met van alles. En er 

was niemand die me haatte. Maar het 

fijnste was, dat er twee meisjes waren 

die hetzelfde als ik hadden meegemaakt. 

Eentje met een stiefvader en een andere 

met haar eigen vader. Zij werden mijn 

vriendinnen en ik heb nog steeds contact 

met ze. Nu woon ik in Lake Heaven in 

Durban, vlakbij de oceaan. Ik heb veel 

vriendinnen met wie ik over alles kan 

praten. In de vakanties ga ik naar mijn 

moeder. Sinds mijn stiefvader weg is, 

kan ik beter met haar opschieten. Ik wil 

later iemand worden. Mijn droom is tv

presentator. En ik wil drie kinderen en 

een goede moeder voor ze zijn. Maar 

ik wil geen man. Beslist niet. Ik blijf 

alleen. De kinderen adopteer ik en zal ik 

behandelen als mijn eigen kinderen.’ 

   ‘Ik vroeg  
   me af   
   waarom 
      ik nog 
   in leven  
     was’
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Veel van deze kinderen zijn, al dan niet 
samen met hun familie, het door de oorlog 
geteisterde platteland ontvlucht en zoeken 
een veilig heenkomen in de grote stad. 
De steden zijn echter niet berekend op de 
instroom van zoveel ontheemden. Veel 
kin deren belanden daardoor op straat, 
waar zij op zoek gaan naar baantjes om 
te overleven of om hun familie te onder-
steunen. Een aantal komt in de crimina-
liteit en prostitutie terecht en raakt ver-
slaafd aan drugs. 

Opvang en levensvaardigheden  
Partner organisatie INACAD is een van  
de orga ni saties in Luanda die zich richt
op kinderen die tijdens de vlucht uit de 

oorlogs gebieden hun ouders kwijtraakten  
of op een andere manier wees zijn ge-
worden. Om ze enige vorm van zorg 
en opvoeding te bieden, krijgen ze een 
beroepstraining. Naast lezen en schrijven, 
leren de jongens hout bewerken en de 
meisjes leren naaien, borduren, breien en 
huishoudelijke taken uitvoeren. Daarnaast 
krijgen ze levens vaardigheden aangeboden: 
ze leren wie ze zijn, hoe ze voor zichzelf 
moeten zorgen en wat hun rechten zijn. 
Jaarlijks nemen er zo’n veertig kinderen 
deel aan het project, in het begin vooral 
jongens, later voor de helft ook meisjes.

Verschillende activiteiten Ook in 
Lubango worden kinderen opgevangen. In 

   Ondersteuning 
straatkinderen 
           in Angola

        Met de eerste gelden uit het Het Andere Kind-fonds  
worden tot in 2008 in Angola een twaalftal lokale   
              organisaties gesteund. Deze bieden straatkinderen  
     in de hoofdstad Luanda en de pro vincie steden Humbo  
            en Lubango psychosociale begeleiding  
                               en (beroeps)trainingen. 
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Timmerwerkplaats waar 
straatkinderen een 
beroepstraining  
houtbewerken krijgen.

een drop-in-centrum melden zich dagelijks 
tien tallen jongens en meisjes tussen de 6 en 
20 jaar uit de sloppenwijken. Ze komen er 
voor de culturele, recreatieve en vormende 
activiteiten van partnerorga nisatie CATE. 
De kleintjes die nog niet naar school 
gaan, kunnen er ‘s ochtends schilderen, 
dansen en theatermaken. ’s Middags 
staat hetzelfde op het pro gram ma voor de 
gro tere kinderen en ’s avonds vinden er 
sport   activiteiten plaats. Ondertussen geeft 
CATE voorlichting over de rechten van 
het kind en hygiëne. De oudere kinderen 
krijgen ook seksuele voorlichting en in-
formatie over hiv/aids en soa’s. Een deel 
van de door de kinde ren geproduceerde 
schilderijen wordt verkocht. De opbrengst 
daarvan vormt een belangrijke bron van 
inkomsten voor CATE.

Voorlichting Voorkomen is altijd beter 
dan genezen. Daarom steken de partner  -

organisaties veel energie in voor   lichtings   -
activiteiten. Zoals in Lubango en in 
Humpata. Hier organi seert mensen -
rechten  organisatie ASD infor matie bijeen-
komst en over kinderrechten en gezondheid 
op scholen, in ziekenhuizen, bij de politie 
en in gevangenissen. Ze verzorgt theater-
voorstellingen en discussie bijeen komsten 
in de wijken en zendt uit via de radio. De 
uitzendingen worden goed beluisterd. 
Op straat en op school, in de wijken en 
op de markt wordt erover gesproken. 
Vaak zoeken mensen contact met ASD 
naar aanleiding van een bepaalde radio-
uitzending. Ook gaat de organisatie op 
huisbezoek bij families die tekortschieten 
in hun zorg voor de kinderen. Kinderen 
zelf – gemotiveerde scholieren van de 
mid delbare school – maken deel uit van 
het voorlichtingsteam. Ze ontwikkelen 
theaterstukken en zetten een eigen theater-
groep op. <<
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Eind 1960 zette de jonge Woltera den Tex voet aan boord van 
een schip dat haar naar het Afrikaanse continent zou brengen. 
Het was een eerste stap op weg naar een leven waarin ze zich sterk 
betrokken toonde bij het lot van Afrikaanse kinderen.
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