NIEUWS

WORD DONATEUR!
Met uw maandelĳkse bĳdrage helpt u kinderen in sloppenwĳken een betere toekomst op te bouwen.

STEUN
BLĲFT
NODIG.

IK MACHTIG CORDAID KINDERSTEM HIERBĲ OM MAANDELĲKS TOT
WEDEROPZEGGING HET VOLGENDE BEDRAG VAN MĲN REKENING AF TE SCHRĲVEN:
S € 5,- S € 10,- S € 20,- OF S €
PER MAAND

ACHTERNAAM

SM SV
HUISNUMMER
Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet bescherming
persoonsgegevens verwerkt. Mocht u hier
bezwaar tegen hebben,
dan kunt u contact met ons opnemen.

HANDTEKENING

U kunt uw machtiging op ieder moment met één
telefoontje weer ongedaan maken.
Bent u al donateur, geef deze kaart dan aan uw
familie, vrienden of kennissen. Cordaid
Kinderstem heeft maar een beperkt budget en kan
niet iedereen bereiken.

2009003

GIRO- OF BANKNUMMER
VOORLETTERS
STRAAT
POSTCODE
WOONPLAATS
EMAIL
TELEFOONNUMMER*
GEBOORTEDATUM*
DATUM

* Invullen niet verplicht.

IK GA DIGITAAL
SIK ONTVANG NIEUWS OVER
CORDAID KINDERSTEM GRAAG VIA E-MAIL!
WILT U NIEUWS OVER CORDAID KINDERSTEM PER E-MAIL ONTVANGEN? DAT KAN!
VUL ONDERSTAANDE GEGEVENS IN EN ONTVANG ONZE E-NIEUWSBRIEF.

DATUM

ACHTERNAAM

SM SV

*COLOFON

HUISNUMMER

CORDAID KINDERSTEM NIEUWS IS EEN UITGAVE VAN

HANDTEKENING
2009003

VOORLETTERS
STRAAT
POSTCODE
WOONPLAATS
EMAIL

Cordaid Kinderstem

Eindredactie

Postbus 16292, 2500 BG Den Haag

Valmaakt-Tekst, beeld & geluid

T

070 – 313 62 66

E

info@cordaidkinderstem.nl

Foto’s

I

www.cordaidkinderstem.nl

Cordaid, Hanneke Warrink,

GIRO 3292 Den Haag

Wilco van Dĳen, Virendya Battja

GIRO 3292
DEN HAAG.
DANK U WEL.
CORDAID KINDERSTEM HELPT
KINDEREN IN SLOPPENWĲKEN.
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CORDAID KINDERSTEM
HELPT KINDEREN IN
SLOPPENWĲKEN

Toekomst voor
straatkinderen
Kameroen
Hulp voor kinderen
in Indiase
gevangenissen

UW GIFT
GOED
BESTEED
Cordaid Kinderstem is het kinderfonds van Cordaid. Andere fondsen van
Cordaid zĳn Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Microkrediet
en Cordaid Bond Zonder Naam.

KINDEREN IN LIMA WEER NAAR SCHOOL
DIT IS CORDAID KINDERSTEM
Wereldwĳd wonen 1 miljard mensen

lingsorganisatie Cordaid. Dankzĳ

in sloppenwĳken, waarvan 100

deze samenwerking werken we

miljoen kinderen. Cordaid Kinderstem

kostenbesparend en profiteren we

werkt samen met de kinderen in

van elkaars kennis en ervaring.

sloppenwĳken aan een betere

Cordaid strĳdt tégen armoede en vóór

De kinderen sjouwen zware stenen, halen vuilnis op

toekomst. Met opvang, onderwĳs en

een betere wereld. Met hart en ziel.

of zoeken naar bruikbare spullen op vuilnisbelten.

ervoor dat deze kinderen aan de

Cordaid gelooft dat ieder mens het

hebben ze niet. CESIP brengt daar verandering

armoede kunnen ontsnappen.

vermogen heeft een positieve draai

Alle Cordaid fondsen hebben het CBF-keurmerk. Het CBF is een onafhankelĳke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op inzameling van geld door
goede doelen. Het keurmerk wordt alleen verleend als aan alle criteria van
het CBF voldaan wordt. Een van deze criteria is dat maximaal 25% van de
opbrengst weer aan fondsenwerving mag worden besteed. Cordaid is nog
strenger voor haar eigen fondsen en heeft deze norm verlaagd naar 15%.

vaktraining zorgt Cordaid Kinderstem

Cordaid Kinderstem in cĳfers

Cordaid Kinderstem steunt projecten van lokale partners met geld en kennis.
Onze resultaten tot 1 juli 2010:
Aantal vaste donateurs 55.326
Aantal eenmalige donateurs: 47.606
Totale inkomsten donateurs: 2.581.940
Totale inkomsten bedrĳven: 530.890
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HONDERDEN KINDEREN IN LIMA, DE
HOOFDSTAD VAN PERU, MOETEN
ZWAAR EN VUIL WERK DOEN OM HET
GEZINSINKOMEN AAN TE VULLEN.
CORDAID KINDERSTEM EN ONZE LOKALE
PARTNERORGANISATIE CESIP KOMEN OP
VOOR DEZE KINDEREN EN HUN OUDERS.
DAT DOEN WE MET FINANCIËLE STEUN VAN
DE ASN BANK.

aan zĳn omstandigheden te geven.
Cordaid Kinderstem maakt samen

Wĳ geven daarbĳ een steuntje in de

met Mensen in Nood, Memisa,

rug. Zodat mensen zelf een betere

Microkrediet, Bond zonder Naam en

toekomst kunnen realiseren ǯ

Vastenaktie deel uit van ontwikke-

Tĳd om naar school te gaan of om te spelen,
in. De organisatie geeft ouders bĳscholing of een
microkrediet, zodat zĳ hun inkomsten kunnen
vergroten. Daardoor hoeven hun kinderen niet meer
te werken, maar kunnen ze naar school gaan. Ook
zet CESIP zich in voor seksueel misbruikte kinderen.
CESIP geeft trainingen aan hulpverleners en politieagenten, zodat zĳ misbruikte kinderen beter kunnen
helpen.
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HOOP VOOR STRAATKINDEREN IN KAMEROEN
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HULP VOOR KINDEREN IN INDIASE GEVANGENISSEN

Cordaid Kinderstem is één van de maatschappelĳke
organisaties die de ASN Bank steunt via de ASN

Dankzĳ de steun van CESIP kunnen kinderen naar school

Creditcard. Van elke creditcard-betaling die bezitters
van een ASN Creditcard doen, gaat ongeveer 0,5%
naar een goed doel zoals de projecten van CESIP voor
de kinderen in Lima.
Voor meer informatie ga naar: www.asnbank.nl
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HOOP VOOR STRAATKINDEREN IN KAMEROEN
MAROUA IS EEN VAN DE ARMSTE STEDEN
VAN KAMEROEN. DE STAD IN HET
UITERSTE NOORDEN VAN HET LAND KENT
GROTE GEZINNEN, VEEL ANALFABETISME
EN EEN HOGE WERKLOOSHEID. VEEL
KINDEREN WORDEN HET SLACHTOFFER
VAN KINDERHANDEL OF GAAN ZWERVEN.
SAMEN MET PARTNERORGANISATIE
ASSEJA MAROUA PROBEERT CORDAID
KINDERSTEM DIT TE VOORKOMEN.

Thérèse belandde na de dood van haar moeder op

VERTROUWEN WINNEN

straat. Ze vluchtte het huis uit omdat ze het totaal

“Wĳ proberen allereerst het vertrouwen van de

niet kon vinden met haar stiefmoeder. “In het begin

kinderen te winnen”, vertelt jongerenwerker

was het heel zwaar. De andere straatkinderen

Djibrilla Haman Karim. “Daar zĳn heel wat

accepteerden mĳ niet en ik werd door alle jongens

gesprekken voor nodig, maar als ze zich eenmaal

lastiggevallen. Later ging het beter. We sliepen in

op hun gemak voelen, kunnen we hen helpen hun

de open lucht en als het regende, zocht iedereen

leven weer op de rails te krĳgen.” De kinderen

een plek om te schuilen. Met bedelen hield ik mĳn

krĳgen een plek in een opvanghuis en voor elk kind

hoofd boven water.”

wordt een stappenplan opgesteld. Allemaal krĳgen

de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en
hun gezinnen in het arme uiterste noorden

ze basisonderwĳs of een opleiding tot bĳvoorbeeld

van Kameroen. De organisatie vangt niet
alleen straatkinderen op, maar probeert ook te
voorkomen dat kinderen gaan zwerven of worden
uitgebuit. Daarom geeft ASSEJA Maroua ouders
en kinderen voorlichting over (de gevaren van)
kinderhandel, maar ook over hiv/aids en het
belang van onderwĳs. Ook steunt zĳ ouders

UITBUITING

kapper of kleermaker. Waar mogelĳk worden ze

Veel kinderen in Maroua belanden, net als Thérèse,

herenigd met hun familie.

om in hun levensonderhoud te voorzien, zodat

van hun ouders, omdat de nieuwe partner van hun

NIEUW LEVEN OPGEBOUWD

ASSEJA Maroua heeft bĳvoorbeeld vrouwen op

vader of moeder hen niet accepteert.

Bĳ Thérèse is dat gelukt. Na twee jaar op straat

Anderen worden meegegeven aan een bekende

geleefd te hebben, woont ze nu weer bĳ haar

die hen een beter leven belooft, maar de kinderen

familie. Door bemiddeling van ASSEJA Maroua is

in werkelĳkheid onderbrengt in een gezin of een

de ruzie met haar stiefmoeder bĳgelegd. Een paar

bedrĳf waar ze worden uitgebuit. Hulpverleners

keer per maand komt een hulpverlener op bezoek

van ASSEJA Maroua sporen deze kinderen op.

om te kĳken of alles nog goed gaat. Thérèse

Ze gaan zelf actief op zoek op plekken waar de

volgt een opleiding en hoopt straks haar eigen

straatkinderen samenkomen, of krĳgen tips uit de

naaiatelier te kunnen beginnen. “ASSEJA Maroua

omgeving van het kind. Soms klopt een kind ook

heeft mĳ gered. Ik heb een nieuw leven kunnen

zelf aan voor hulp.

opbouwen en daar ben ik ze erg dankbaar voor.”

kinderen niet worden meegegeven aan derden.

op straat na de dood van een ouder of de scheiding
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ASSEJA Maroua zet zich in voor het welzĳn en

het platteland geholpen zich in groepsverband
te organiseren. Als groep hebben ze vervolgens
microkredieten gekregen waarmee ze hun
productiemethoden hebben kunnen verbeteren.
Daarnaast worden overheidspersoneel,
traditionele chiefs en journalisten op de hoogte
gebracht van wat kinderhandel inhoudt en wat
er met straatkinderen gebeurt, zodat zĳ die
boodschap weer verder kunnen verspreiden en
de kennis over deze onderwerpen dus toeneemt.
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Op de bres voor kinderrechten

HULP VOOR KINDEREN IN
INDIASE GEVANGENISSEN

ZEVEN JAAR LANG ZAT DE NU 18-JARIGE
AKRAM PASHA IN DE GEVANGENIS TUSSEN ZWARE CRIMINELEN - VOOR
HET STELEN VAN EEN VOETBAL. ZOALS
AKRAM ZĲN ER VELE KINDEREN IN
INDIA. CORDAID KINDERSTEM EN ECHO
HELPEN HEN.

De meeste kinderen die in de cel belanden, zĳn

wordt gedacht: “eens een dief, altĳd een dief”.

straatkinderen of kinderen uit hele arme gezinnen.

Daardoor belanden veel kinderen die eenmaal met

Ze worden -al dan niet terecht- opgepakt en komen

justitie in aanraking zĳn gekomen, opnieuw achter

terecht in observatiehuizen, jeugdgevangenissen

de tralies- ook als ze onschuldig zĳn.

of, zoals Akram, in een reguliere gevangenis.
Daar worden ze vaak verwaarloosd, misbruikt

BETERE TOEKOMST

en mishandeld. India kent wel een wet die deze

Daarnaast zet ECHO zich in voor de oprichting

kinderen extra zorg en bescherming zou moeten

van een speciale politie-eenheid die zich alleen

geven, de Juvenile Justice Act, maar die wordt niet

gaat bezighouden met jonge delinquenten. En

of nauwelĳks nageleefd. Niet in de gevangenis, en

ze heeft speciale opvanghuizen voor jongens

niet daarbuiten.

die uit de gevangenis komen. Daar krĳgen de
jongens onderwĳs en psychosociale hulp. Zo

VOOROORDELEN DE WERELD UIT

werken Cordaid Kinderstem en ECHO dus op vele

ECHO, gevestigd in de zuidelĳke stad Bangalore,

manieren samen aan een betere toekomst voor

komt op voor de rechten van kinderen. De

straatkinderen en ex-jeugddelinquenten.

organisatie geeft bĳvoorbeeld voorlichting aan
politie en justitie over kinderrechten en probeert
vooroordelen uit te bannen. Want maar al te vaak

DEMONSTRATIE TEGEN KINDERARBEID IN BANGALORE
ECHO komt niet alleen op voor kinderen die in aanraking zĳn gekomen met justitie, maar ook voor
werkende kinderen. Zo hield de organisatie op 26 juni j.l. een grote demonstratie tegen kinderarbeid.
Leerlingen van verschillende scholen in Bangalore liepen mee, met protestborden of verkleed als
dienstmeisje, schoonmaakster of klusjesman. “Het was een bĳzondere ervaring”, vertelt de 10-jarige
Sulochana. “Ik weet nu dat veel kinderen gedwongen worden zwaar werk te doen voor een schamel
salaris. Zelf ken ik ook een paar kinderen die moeten werken. Ik wil hen helpen om weer naar school te
gaan, want daar hebben ze recht op.”

Scholieren in Bangalore demonstreren tegen kinderarbeid.
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