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Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw bij de Mundashahischool

School is deel van drieledige strategie

“Kinderarbeid verbieden heeft geen zin. Dat drijft gezinnen extra in de armoede. 

De school is bij Child Learn deel van een strategie waarbij de bond ook de ouders 

organiseert en publiciteitscampagnes voert. Perspectief voor het hele gezin.”

Tekst en foto: Anne Pols

Structuur

Hulp van diverse 
sponsors
Child Learn is een onafhan-

kelijke non-profit organisa-

tie met eigen begroting en 

jaarrekening. Sponsors zijn 

onder andere FNV Bouw en 

Zelfstandigen Bouw. In het be-

stuur zitten de internationale 

bouwbond, donoren en plaat-

selijke vakbonden. Vanaf 2015 

geeft de Nederlandse overheid 

geen hulp aan India. Daardoor 

droogt de geldstroom via 

FNV Mondiaal aan Child Learn 

India op. De Indiase deelsta-

ten moeten de schooltjes dan 

overnemen. Het werk in Nepal 

en Bangladesh gaat door. 
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Hoger loon en 
bijscholing

“Kendubladeren worden gebruikt als 

sigarettenpapier”, zegt voorzitter 

Jogendra Nath Tripathy van de OKKS, de 

vakbond van werkers met kendubladeren 

in de deelstaat Odisha, vroeger bekend als 

Orissa. Begin maart is het seizoen begon-

nen. De planten zijn tot op de wortels 

gesnoeid en oude takken zijn afgebrand 

om de bodem te bemesten. Tripathy ver-

telt dat de kenduplanten in zo’n 45 dagen 

groeien tot een centimeter of 75. “Dus 

half april begint de oogst.” In Odisha staat 

450.000 hectare er vol mee: “Werk voor 

1,8 miljoen mensen, de helft is lid.” 

Het plukken wordt door hele families 

gedaan, oma, dochters, schoondochters. 

Zo is het verleidelijk de kinderen te laten 

meehelpen. Naar schatting verdient zo’n 

familie per dag nu ongeveer 240 roepies, 

3,40 euro. Vorig jaar was dat nog 180 roe-

pies, want de OKKS heeft door scherpe 

onderhandelingen met de overheid de 

prijs voor de bladeren sterk weten te 

verhogen. Maar het blijft lastig dat de 

overheid als enige de prijs bepaalt. 

Tripathy: “We willen ook de pluksters 

scholen als binders: dat is beter werk met 

hogere verdiensten.” 
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In de administratie van de 

Dhanoli School in de Indi-

ase deelstaat Uttar Pradesh 

staat van veel ouders geen 

handtekening maar een 

vingerafdruk. Hun kinderen 

leren lezen en schrijven. 

Doorleren kan in timmer-

werkplaats en naaiatelier. 

Foto’s: Charles Verhoef

Eigen inkomen

Alle aandacht voor de meester

India investeert zelf onvoldoende
In de Dhanoli School begeleidt een ervaren timmerman jongens na de 

hoogste groep. Op de foto zetten ze een traditioneel Indiaas bed in 

elkaar. Met een touwtje meten ze of de hoeken wel haaks zijn. Simpel, 

maar effectief. 

De school noteert bij inschrijving wat het kind later wil worden, zoals 

‘politieagent’, ‘arts’, ‘lerares’, ‘ingenieur’. Niet alle dromen zullen 

uitkomen. Maar ze doorbreken wel het denken dat de ‘kaste’ waarin 

iemand geboren wordt, de toekomst volledig bepaalt. Dat is een van de 

oorzaken waardoor India zelf niet voldoende in onderwijs weet te in-

vesteren. Want daardoor is er voor politici ook geen eer aan te behalen.Traditioneel vakwerk
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Op de computer
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School in de buurt 
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Giro 462 38 07 in Weert
Deze twee jonge vrouwen zijn leidster in een crèche. 

Hoe ze zover kwamen? Door Child Learn. Daar leerden 

ze lezen en schrijven. 

Wilt u meer jonge mensen in India, Nepal en 

Bangladesh zo’n kans bieden, geef dan gul. 

Voor 50 euro kan een kind een heel jaar naar school. 

Giro 462 38 07 in Weert, straks met IBAN: 

NL49INGB0004623807. 


