
Samen stoppen we kinderarbeid 
in de textielindustrie



De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen 
die niet naar school gaan. Vaak werken ze in de textielindustrie. Ze lopen het risico 
slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. SAVE, de Indiase partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, zet zich in om deze kwetsbare kinderen naar school te krijgen.

Geen kinderarbeid in de textielindustrie

De medewerkers en vrijwilligers van SAVE 

zoeken de kinderen op in fabrieken, op 

straat en thuis. Samen met de gezinnen 

zoeken ze naar oplossingen: onderwijs 

voor de kinderen en het versterken van hun 

ouders. Als het nodig is krijgen kinderen 

bijles en tijdelijk onderdak. 

Moeders werken in zelfhulpgroepen voor 

extra inkomsten. Ook leren ze opkomen 

voor de rechten van hun kinderen. SAVE 

gaat in gesprek met overheidsinstanties,  

de textielindustrie en de kledingmerken  

om kinderarbeid structureel te bestrijden.

Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid

vrije zones opgezet, daar accepteert 

niemand het als een kind niet op school zit. 

Helpt u mee? Geef via Kerk in Actie 

werkende kinderen een nieuwe kans!

www.kerkinactie.nl/save 

Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?

• voor € 42,50 tien kinderen opsporen die niet naar school gaan
• voor € 120 krijgt een kind een jaar bijles
• voor € 650 krijgt een kind een jaar opvang
•  voor € 4.000 kan SAVE invloed uitoefenen op overheidsbeleid 

om tot kinderarbeidvrije zones te komen
 
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderarbeid India, of doneer online.
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Laxmi, 17 jaar

“Toen ik nog in een fabriek werkte,  
moest ik de hele dag staan en werd ik 
uitgescholden. Dankzij het werk van  

SAVE kan ik nu naar school.”
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