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De grote textielstad Tirupur is ondanks het harde stri jden van SAVE nog
alti jd een “walhalla” voor leveranciers van de kledingindustrie. Veel
gezinnen en famil ies trekken naar deze regio toe omdat de ouders op
zoek zijn naar werk. De kinderen worden daar dan vaak aan hun lot
overgelaten en dit is een easy target voor fabriekseigenaren.  

“Armoede is één van de belangri jkste oorzaken van kinderarbeid”, is een
veelgenoemde uitspraak. Kinderarbeid houdt de armoede ook in stand.
Doordat kinderen goedkope werknemers zi jn leidt dit tot lagere lonen en
hogere werkloosheid onder volwassenen. Kinderen die werken en niet
naar school gaan komen later hoogstwaarschijnl i jk terecht in
laagbetaalde banen en vervolgens hun kinderen ook. Zo bli jft de vicieuze
cirkel van armoede bestaan. Toegang tot onderwijs is dus ontzettend
belangri jk om deze cirkel te doorbreken. Lezen, schri jven, rekenen en alle
overige vaardigheden die je daar opdoet zi jn essentieel voor het vinden
van een goede baan en een eerl i jke loon.

SAVE biedt kinderen die uit kinderarbeid situaties komen de mogeli jkheid
om weer naar school te gaan. Na vele jaren van kinderarbeid bieden we
in dit project kinderen in India een veil ige omgeving om op adem te
komen. Een kind op de Bridge School kan weer ècht kind zi jn. Tegeli jk
wordt gewerkt aan l ife-skil ls om de kracht in jezelf te herontdekken.
Empowering om in jezelf te geloven, om naar school te gaan en ver van
de fabrieken te bli jven. 

Gelukkig is na ti jden van Corona lockdowns alles weer van start gegaan
en gaan kinderen weer naar school. Dit afgelopen jaar heeft SAVE extra
veel kinderen toegelaten op de bridge schools, ivm budget dat ze over
hadden van de periode van lockdowns. 
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Thammanna Khatun is een van de meisjes
van het bridge school programma.  Ze is 11
jaar en heeft twee broers en drie zussen.
Haar vader Mansuri en zi jn vrouw zijn vanuit
de staat Oriya verhuisd naar Tirupur om
werk te zoeken. Ze hebben drie kinderen
meegenomen, twee kinderen werden
achtergelaten in hun geboorteplaats. 

Op een dag gingen haar ouders terug om de
andere twee kinderen te zien en keerden
vervolgens niet meer terug naar Tirupur.
Toen stonden Thammanna en haar 2 broers
er alleen voor. Ze waren achter gelaten in
hun huurhuis. SAVE heeft de kinderen
geïdentificeerd en ze kwamen onder voogdij
van de buren te staan. SAVE heeft hen
opgenomen in het bridge school programma.
Dit betekent ondersteuning met voeding en
een jaar overbruggingsonderwijs. Hier
kri jgen ze natuurli jk ook de nodige
psychische ondersteuning, die zo hard
nodig is.  

HET VERHAAL VAN... RESULTATEN AAN DE BAK

Het doel van overbruggingsonderwijs is om kinderen uit kinderarbeid
situaties en uit kwetsbare migranten famil ies in een veil ige omgeving te
brengen waar ze worden opgevangen en kunnen leren. Deze kinderen
worden voorbereid op regulier onderwijs door middel van een
overbruggend schooljaar. Het achterl iggende doel is ze te motiveren om
door te gaan met onderwijs en niet terug te vallen in de kinderarbeid. De
samenwerking met deze lokale partner SAVE is er een om echt trots op
te zi jn. Ze zi jn een autoriteit in de regio op het gebied van
werknemersrechten en het aanpakken van kinderarbeid.

OVER HET PROJECT
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Dit jaar hebben extra veel kinderen
overbruggingsonderwijs kunnen volgen.
Gepland zijn jaarl i jks zo'n 250 kinderen. Dit
jaar zi jn 310 kinderen bereikt. Van alle 310
kinderen in het programma waren er 142
meisjes en 168 jongens. Vele kinderen
hebben een migratie achtergrond. Ze komen
uit diverse staten uit India. Dit brengt grote
uitdagingen met zich mee, omdat ze
allemaal verschil lende talen spreken.
Daarnaast hebben ze leerachterstanden
door de vele schoolsluitingen afgelopen
covid jaren. 

In de vorige projectperiode vielen sommigen
kosten weg, zoals het huren van locaties
van de bridge schools en reiskosten van
kinderen naar de bridge schools toe. SAVE
heeft destijds ook extra uitgaven gedaan
door bijvoorbeeld extra kwetsbare famil ies
te ondersteunen met voedselpakketten.
Aan het eind was er budget over, waarmee
ze dit jaar de extra kinderen hebben kunnen
ondersteunen. 

Gelukkig kunnen alle kinderen na een grote
uitdagende periode van Covid en school
sluitingen weer naar school. 

Uitdagingen bli jven er alti jd bestaan. Zo
heeft SAVE te kampen met kinderen vanuit
diverse staten, die diverse talen spreken.
Dit is al jaren een uitdaging. SAVE probeert
multi l ingual leraren aan te nemen, maar dit
is soms moeil i jk. Daarbij is het lastig om
leerl ingen te laten instromen in regulier
onderwijs na de bridge schools door 
 taalbarrières. Een van de oplossingen die
SAVE hiervoor aanreikt is om kinderen
tijdeli jk te laten instromen op hun eigen
school: Green park school. En ze op een
later moment te laten instromen in regulier
onderwijs. 

Een andere uitdaging is dat veel leerl ingen
een leerachterstand hebben opgelopen na
Corona. En natuurli jk hebben ze hier ook te
maken met oplopende kosten door inflatie. 


