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CORDAID KINDERSTEM
HELPT KINDEREN IN
SLOPPENWIJKEN

Djibril uit
Kameroen
leert een vak
Sarawathi en
Nagaraju blij
met steun van
Navajeevan

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.
Cordaid gelooft dat ieder mens het vermogen heeft een positieve draai aan
zijn omstandigheden te geven. Wij geven daarbij een steuntje in de rug.
Zodat mensen zelf een betere toekomst kunnen realiseren.
Alle Cordaid fondsen hebben het CBF-keurmerk. Een van de criteria van dit
keurmerk 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%. In 2010 was het onkostenpercentage
voor fondsenwerving zelfs maar 11,4 %.
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Cordaid Kinderstem in cijfers

Cordaid Kinderstem steunt projecten van lokale partners met geld en kennis.
Overzicht per 1 december 2011:
Aantal vaste donateurs: 39.642
Aantal eenmalige donateurs: 65.645
Totale inkomsten donateurs: € 4.253.071
Totale inkomsten bedrijven: € 292.000
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maar wat rond op straat. Een vriendin van mijn
moeder wees ons op het bestaan van ASSEJA
Maroua. Daar kon ik terecht voor het volgen van
lessen. Mijn zelfvertrouwen nam toe en omdat ik
trouw alle lessen bezocht, mocht ik een opleiding
tot kleermaker gaan volgen. Ik kwam in de leer
bij Ibrahim. Inmiddels ben ik bijna klaar. Ik
zou dolgraag voor mezelf beginnen, maar dat
lukt nog niet. Eerst moet ik geld sparen om een
naaimachine te kunnen kopen en een werkplaats
te huren. Voorlopig blijf ik dus bij Ibrahim werken.”
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Djibril is nu 19 jaar en bijna klaar met zijn opleiding tot kleermaker

DJIBRIL WOONT IN MAROUA, EEN VAN
DE ARMSTE STEDEN VAN KAMEROEN. NA
DE DOOD VAN ZIJN VADER MOEST ZIJN
MOEDER IN HAAR EENTJE ZORGEN VOOR
ZEVEN KINDEREN. GELD OM DJIBRIL
NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL TE LATEN
GAAN, WAS ER NIET. MET HULP VAN
CORDAID KINDERSTEM EN ONZE LOKALE
PARTNERORGANISATIE ASSEJA MAROUA
LUKTE HET DJIBRIL OM EEN OPLEIDING TOT
KLEERMAKER TE VOLGEN.
“Ik was net begonnen met mijn middelbare
school toen mijn vader overleed. Mijn moeder
kon het schoolgeld niet meer betalen, maar ik
wilde dolgraag leren en dus bleef ik stiekem naar
school gaan. Tot ze erachter kwamen en ik van
school werd gestuurd. Vanaf dat moment hing ik

Cordaid partnerorganisatie ASSEJA Maroua
zet zich in voor het welzijn en de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en hun families
in het uiterste noorden van Kameroen. De
werkeloosheid is er hoog en veel inwoners zijn
analfabeet. Meisjes worden al op jonge leeftijd
uitgehuwelijkt; deze gearrangeerde huwelijken
lopen vaak op een echtscheiding uit, waarna
de kinderen op straat belanden omdat ze niet
worden geaccepteerd door de nieuwe partner.
Ook de grote armoede binnen gezinnen leidt er
toe dat kinderen een zwervend bestaan gaan
leiden, of dat ze slachtoﬀer worden van kinderhandel en kinderarbeid. ASSEJA Maroua geeft
ouders en kinderen voorlichting over de gevaren van het leven op straat, over kinderhandel
en hiv/aids. Daarnaast worden de kinderen en
hun families bijgeschoold en geholpen om hun
inkomen te verbeteren.

Leerlingen tonen hun zelfgemaakte kleding met als doel deze te
verkopen
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ELK KIND TELT
DAG IN DAG UIT ONTVLUCHTEN INDIASE
KINDEREN DE ARMOEDE EN ELLENDE VAN
HET PLATTELAND. IN DE STAD VIJAYAWADA
HOPEN ZE EEN BETER BESTAAN OP TE
BOUWEN. HELAAS VALLEN ZE OP STRAAT
VAAK TEN PROOI AAN SEKSUEEL MISBRUIK,
GEWELD, HONGER EN UITBUITING.
CORDAID KINDERSTEM EN ONZE INDIASE
PARTNERORGANISATIE NAVAJEEVAN BIEDEN
DE KINDEREN EEN VEILIG ONDERDAK.

“Wij spreken de kinderen aan op stations en
markten en nodigen hen uit naar onze opvangcentra te komen”, vertelt pater Koshy, directeur van Navajeevan. “Als ze ons eenmaal hun
verhaal hebben verteld, kijken we hoe we ze
kunnen helpen. We onderzoeken altijd eerst
of de kinderen kunnen terugkeren naar hun
familie. Lukt dat niet, dan mogen ze in een van
onze opvanghuizen blijven.” Daar worden ze
liefdevol opgevangen door medewerkers van

Navajeevan. De kinderen krijgen therapie en
gaan naar school. Kinderen die terug naar huis
gaan, worden ook na hun thuiskomst begeleid.
Medewerkers van Navajeevan controleren of
het kind gelukkig is en goed wordt verzorgd.
Daarnaast geeft de organisatie juridische hulp
aan kinderen die onrecht is aangedaan. Ook
krijgen onderwijzers, politie-agenten, gezondheidspersoneel en anderen voorlichting over
kinderrechten. “Voor ons telt elk kind. Door uw
bijdrage aan Cordaid Kinderstem kunnen wij
het verschil maken. Bijvoorbeeld voor Kavitha,
die een gewelddadig -gedwongen- huwelijk
ontvluchtte en nu weer met plezier in het leven
staat. Dat geeft voldoening.”
Het volledige interview met pater Koshy kunt u
lezen op www.cordaidkinderstem.nl

Wat heeft Cordaid Kinderstem bereikt:
Sinds de oprichting in 1993 heeft Navajeevan
38.425 straatkinderen geholpen. Bijna
21.000 kinderen konden na bemiddeling van
Navajeevan terug naar huis. Afgelopen jaar
zijn 1733 jongens en 205 meisjes van straat
gehaald; meer dan de helft van hen woont
inmiddels weer thuis.
De medewerkers van Navajeevan zijn actief aanwezig op straat. Ze gaan naar de kinderen toe, houden hen in de gaten en bieden hulp
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SARAWATHI EN NAGARAJU BLIJ MET STEUN
VAN NAVAJEEVAN
“NU HAAL IK HOGE CIJFERS OP
SCHOOL”
“Mijn vader was een
alcoholist die me
vaak sloeg. Hij en
mijn moeder leden
allebei aan tbc.
Vanaf mijn zevende
moest ik werken om
medicijnen voor hen
te kunnen kopen. Mijn
vader overleed toen
ik 8 was, mijn moeder
Nagaraju (15 jaar): na een trieste op mijn tiende. Vlak
jeugd nu succesvol op school
voor haar dood heeft
mijn moeder mijn oudere zusje uitgehuwelijkt. Zij
en haar man waren te arm om voor mij te zorgen.
Ik ging werken bij een grootgrondbezitter die in
ruil voor dat werk mijn school betaalde. Op een
dag bezweek ik van vermoeidheid en de hitte.
Mijn baas verzorgde me twee dagen en raadde
me toen aan verder aan te sterken bij mijn zus. In
plaats daarvan nam ik de trein naar Vijayawada.
Daar werd ik opgevangen door medewerkers van
Navajeevan. Nu, vier jaar later, haal ik hoge cijfers
op school. Ik wil graag sociaal werker worden,
zodat ik verwaarloosde kinderen kan helpen naar
school te gaan.”

“IK VOEL ME STUKKEN BETER”
“Ik ben verkracht door een man van 35 uit mijn geboortedorp. Ik bloedde hevig en raakte bewusteloos.
Gelukkig werd ik gevonden door dorpsbewoners die
mijn moeder waarschuwden. Zij bracht me naar het
ziekenhuis. De dader ging in eerste instantie vrijuit,
omdat hij vriendjes heeft bij de lokale politie. Door
de inzet van medewerkers van Navajeevan komt de

zaak nu toch voor de rechter. Ook helpen ze mij met
het verwerken van dit trauma. Voor mijn eigen veiligheid woon ik nu in Amodhini, het opvanghuis voor
meisjes in Vijayawada. Ik voel me stukken beter, ga
graag naar school en doe mee aan alle activiteiten in
Amodhini.”

Sarawathi (11 jaar) met familieleden en een medewerkster van Navajeevan
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HULP VOOR JONGE INCESTSLACHTOFFERS
ANNE EN PRINCESS ZIJN OP JONGE
LEEFTIJD SEKSUEEL MISBRUIKT DOOR
FAMILIELEDEN. IN HET DOOR CORDAID
KINDERSTEM GESTEUNDE ANTONIA DE
OVIEDO CENTRUM IN DE FILIPIJNSE STAD
CEBU KOMEN DE MEISJES WEER TOT RUST.
ZE LEREN OMGAAN MET HUN VERLEDEN EN
WORDEN BIJGESTAAN IN HUN JURIDISCHE
STRIJD TEGEN DE DADER.
“Mijn moeder verkocht bloemen om geld te
verdienen voor ons gezin. Als zij weg was, vergreep
mijn stiefvader zich aan mij. Dat gebeurde vanaf
mijn 8e. Pas toen ik 13 was, durfde ik het iemand
te vertellen.” Anne is nu 19 en woont al vijf jaar in
het Antonia de Oviedo Centrum, samen met haar
zusje dat ook misbruikt is. “Het gaat nu veel beter
met ons, maar we zijn nog steeds erg boos op onze
moeder. Zij is mijn stiefvader blijven steunen.”
VERDRIETIG
Haar vriendin Princess (17) begrijpt die woede. Zij
is ook boos, maar vaker nog erg verdrietig, omdat
haar oudste zus haar nog steeds niet gelooft. “Ik
woonde bij mijn zus en haar man, omdat mijn
ouders geen geld hadden om mij naar school

te laten gaan. Toen ik 14 was, ben ik door mijn
schoonbroer misbruikt. Mijn zus nam het voor haar
man op. Gelukkig staat mijn moeder wel achter
me. We zijn samen naar de politie gegaan om
aangifte te doen.”

Anne doet het erg goed. Ze kon twee klassen
overslaan en zit nu op een lerarenopleiding.
“Ik vind het heerlijk om les te geven. Dat en de
therapeutische sessies die ik hier krijg, geven me
weer het gevoel dat ik iets waard ben.”

RECHTSZAAK
De zusters van het opvanghuis stimuleren de
gang naar de rechter. “Deze meisjes is onrecht
aangedaan. We willen dat de daders worden
gestraft”, zegt zuster Nida die de leiding heeft over
het Antonia de Oviedo Centrum. “Maar het is een
lastig en moeizaam proces.” Anne kan daar over
meepraten. Haar stiefvader is nog steeds op vrije
voeten, omdat familieleden van hem invloedrijke
posities bekleden binnen de gemeente en politie.
“Ik kwam hem een keer tegen op de markt hier
in de buurt en schrok me rot. Ik hoop echt dat hij
alsnog wordt opgepakt.”

ROZE ROOS
Ook Princess staat inmiddels steviger in haar
schoenen. “Toen ik hier kwam, durfde ik niemand
in de ogen te kijken en mezelf niet te uiten. Nu kan
ik mijn gevoelens onder woorden brengen. En ik
zing en teken graag. Dat zijn voor mij ook manieren
om mijn verleden te verwerken.” Het liefst tekent
Princess rozen; rode, omdat dat de kleur van het
hart is en roze, omdat die voor de liefde staan.
“Ik zou heel graag mijn zus een roze roos willen
geven. Want ondanks alles wat er is gebeurd, houd
ik nog steeds van haar. Maar zij wil niks meer met
me te maken hebben.”

TRAUMAVERWERKING
Toch moet Anne door met haar leven. Net als
Princess, van wie de schoonbroer die haar
misbruikte wel werd opgepakt, maar niet berecht,
omdat hij voor die tijd overleed. In het Antonia de
Oviedo Centrum leren de meisje hun trauma te
verwerken. Ook krijgen ze een opleiding of werk.
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Cordaid Kinderstem steunt -met de fondsen
van de Ineke Feitz Stichting- het werk van de
zusters van de Oblaten van de Heilige Verlosser
in de Filipijnse stad Cebu. De zusters vangen
misbruikte meisjes en ex-prostituees op, helpen
hen bij de verwerking van hun verdriet en bij
het aanspannen van een rechtszaak tegen de
dader(s). Daarnaast geven de zusters financiële
steun aan de allerarmste gezinnen, zodat
kinderen naar school kunnen. Ook trekken ze de
sloppenwijken in om voorlichting te geven over
seksueel misbruik. Verder worden prostituees
wekelijks medisch onderzocht in een kliniek
in de stad, krijgen ze computercursussen en
voorlichting over hiv/aids.

Anne en Princess hebben veel steun aan elkaar. “Het helpt als je over je ervaringen
kunt praten met meisjes die hetzelfde hebben meegemaakt.”

Zien wat de zusters van het Antonia de Oviedo
Centrum doen? Bekijk het filmpje op
www.cordaidjaarverslag.nl/kinderstem
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