
 

 

SAVE IN INDIA STRIJDT TEGEN KINDERARBEID 
INZET VOOR MIGRANTENKINDEREN 

__________________________________________________________________________________ 

Veel families die in Tirupur wonen, komen uit 
allerlei andere delen van India, waar ze meestal 
andere talen spreken. Ze trekken naar de grote 
stad op zoek naar werk. Voor veel kinderen is die 
overstap lastig en is er een groot risico, dat ze 
uitvallen in het onderwijs en ongeschoold werk 
moeten doen. De organisatie SAVE heeft 
speciale aandacht voor deze migrantenkinderen. 
 
SAVE heeft inmiddels twee kinderarbeidvrije 
wijken in Tirupur: Pandian Nagar en Annanagar. 
De belangrijkste zaken die daar worden 
aangepakt zijn kinderarbeid, huiselijk twisten, 
alcoholisme, schoolverlating en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
families.  

MIGRANTENFAMILIE UIT VELLORE  

 
Mohanrai 

Fietsenmaker Shanker uit Vellore in Tamil 
Nadu kon met zijn lage inkomsten zijn vrouw 
Shanti en zijn drie kinderen nauwelijks 
onderhouden. Shanthi’s broer werkt in Tirupur 
en vertelde hen dat de textielindustrie in 
Tirupur werknemers zocht. Shanthi en Shanker 
verhuisden daarom met hun kinderen van 
Vellore naar Tirupur, 350 kilometer verderop. 

 
Hun dochter Kalaivani (11 jaar) zit in klas 5 en 
hun zoon Bala (8 jaar) in klas 2 op een 
overheidsschool in Pandian Nagar. Mohanraj 
(14 jaar) begon in klas 8, maar verliet de 
school. Toen SAVE daar achter kwam, hebben 
de medewerkers Mohanrai en zijn ouders 
benaderd. Mohanrai zit nu op 
overbruggingsonderwijs van SAVE. 

EEN ALLEENSTAANDE MOEDER 
Karrupasamy werkt in een kledingfabriek. Hij is 
alcoholist en kan zijn vrouw Baby en hun drie 
zonen Krishan-moorthy, Karthick, 
Vigneshwaran niet onderhouden. Hierdoor was 
zijn vrouw gedwongen als prostituee te werken 
en werkten zijn zonen als hulp in de 
huishouding. Karrupasamy behandelde zijn en 
vrouw en kinderen slecht.

 

Twee jaar geleden ging Baby met haar zonen 
bij haar moeder in de wijk Annanagar wonen. 
De twee oudste zonen van 16 en 17 jaar 
vonden werk. Zij hebben onderwijs gevolgd tot 
klas 7 en 8. Zij zorgen nu voor de inkomsten 
van het gezin. De derde zoon stopte met 
school. Toen de medewerkers van SAVE 
daarachter kwamen wisten ze moeder en zoon 
te overtuigen om zijn school af te maken. De 
jongste zoon volgt nu overbruggingsonderwijs 
bij SAVE. Ook moeder is daar nu heel blij mee. 

 



MIGRANTENFAMILIE UIT GORAKHPUR 

 

Dilip (42 jaar), zijn vrouw Poonam (30 jaar) 
hebben beiden klas 10 afgemaakt 
(vergelijkbaar met eindexamen VMBO). Hun 
zoon Ayush (13 jaar) zat in klas 7 en hun 
dochter Dheeksha (8 jaar) in klas 3 toen de 
familie besloot om op zoek naar werk te 
verhuizen van Gorakhpur in de deelstaat Uttar 
Pradesh naar Tirupur in de deelstaat Tamil 
Nadu, 2600 kilometer zuidwaarts.  

In Gorakhpur werkte Dilip in een papierfabriek 
en verdiende 2000 roepies (28 euro) per 
maand. Het was moeilijk zijn familie hiervan te 
onderhouden. Poonam zorgde voor de 
kinderen. In Tirupur werkt Dilip nu als 
controleur bij een textielfabriek voor 12.000 
roepies (168 euro). Zijn vrouw Poonam  werkt 
vanuit huis voor de textielfabriek en verdient 
daarmee 2.500 roepies (34 euro) per maand. 

Hoewel Dilip en Poonam onderwijs belangrijk 
vonden, stopte het onderwijs van hun kinderen 
door taalproblemen. SAVE bezocht de familie 
regelmatig en gaf hen raad. Uiteindelijk gingen 
de ouders akkoord, zodat dochter Dheeksha 
(8) nu naar de schakelklas van Save gaat. Dat 
is goed voor haar toekomst. Zoon Ayush wilde 
zelf absoluut gaan werken en niet verder leren. 
Daar heeft SAVE niets aan kunnen 
veranderen.  

MIGRANTENFAMILIE UIT VEERAPANDI 

Ruim vier jaar geleden verhuisden 
Damodharan en zijn vrouw Malathi met hun 
twee kinderen vanuit Veerapandi naar Tirupur. 
Dochter Vinodhini zat toen in klas 2 en zoon 
Vinithkumar in klas 6.  

 

Moeder Malathi met Vinodhini 

Damodharan raakte aan de alcohol verslaafd 
en moest daardoor stoppen met werken. Zijn 
alcoholisme leidde tot veel problemen in de 
familie en tot schulden. Dochter Vinodhini 
moest stoppen met school. SAVE ging met 
haar ouders praten, maar aanvankelijk zonder 
succes. Uiteindelijk sloegen de buren en de 
huiseigenaar de handen ineen en met hulp van 
Save werd de opleiding van Vinodhini hervat. 
Met hulp van een overheidssubsidie kan ze nu 
weer naar school, waar ze heel blij mee is.  

 
Vinodhini kan weer naar school   

Dankzij uw steun kan SAVE deze kinderen een 
betere toekomst geven. Hartelijk dank! 
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Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
contact op met uw Kerk in Actie consulent of 
bel (030) 880 1456. 
info@kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl/thema 
www.kerkinactie.nl/consulenten  
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