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MV Foundation werkt al bijna twee jaar samen met 
natuursteenverwerkingsbedrijf Arte en Arisa in het steengroevengebied van 
Ballikurava mandal in district Prakasam, Andhra Pradesh, met als hoofddoel 
daar een kinderarbeidvrije zone (CLFZ) te creëren. Dit initiatief is 
voornamelijk gericht op kinderen van werknemers die werkzaam zijn in meer 
dan 26 steengroeven van de mandal. Het merendeel van de 
migrantenarbeiders is afkomstig uit Bihar en Orissa. 
 
De instelling van de landelijke lockdown eind maart veroorzaakte ongekende 
ongemakken voor deze migranten en hun families. Ze ontvingen al een zeer 
bescheiden loon dat hen niet toestond veel te sparen. De beperkingen 
vanwege de lockdown op de activiteit in de steengroeven betekenden ook 
dat ze daardoor geen werk en geen inkomen hadden. Ze deelden deze 
informatie met de mobilisers van MVF [opbouwwerkers, schakel tussen het 
MVF-programma en de lokale gemeenschap] die ondanks hun beperkte 
mobiliteit regelmatig contact met hen blijven houden. 
 
Deze mobilisers geven prioriteit aan de behoeften van de gezinnen en blijven 
hen ontmoeten om zich van de situatie op de hoogte te houden. Het 
ontbreekt de arbeiders niet alleen aan transportmogelijkheden om naar huis 
terug te keren, maar ze hebben ook geen geld om de reiskosten te dekken. 
Ze vroegen de  opdrachtnemers om het loon voor mei als voorschot. Die 
zeiden in dit opzicht niets te kunnen doen en hebben hen naar de 
steengroeve-eigenaren verwezen. Die weigerden hun het loon te betalen 
omdat de productie de hele maand had stilgelegen. In plaats daarvan boden 
ze aan voor voedsel en accommodatie te zorgen. Zoals beloofd hebben ze 
gemeenschappelijke keukens voor dorpsarbeiders in het dorp Mallayapalem 
opgezet en onderhouden. 
 
De mobilisers hebben in een ontmoeting met de Mandal Revenue Officer 
stappen besproken om mee te werken aan het initiatief van de steengroeve-
eigenaren. De ambtenaar richtte toezichtscomités op dorpsniveau op om 
toezicht te houden op het functioneren van de gemeenschappelijke keukens. 
In deze comités, die zouden moeten functioneren onder toezicht van de 
overheid, zitten onder meer de secretaris van de dorpsraad, 
overheidsvrijwilligers en de lokale mobiliser van MV Foundation. Een andere 
doel van het comité was alle noodzakelijke steun aan de arbeiders verlenen. 
 
Het MVF-team werd gevraagd om via het project regelmatig de benodigde 
groenten voor de gemeenschappelijke keuken te leveren. MVF heeft 
gedurende 10 dagen de noodzakelijke voorraden geleverd, waarna de groeve-
eigenaren deze verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. Het 



projectteam richtte zich ondertussen in overleg met ambtenaren en comités 
op het organiseren van de verstrekking van gesubsidieerde voedselgranen en 
peulvruchten en de levering van sanitaire kits en mondkapjes aan de 
arbeidersfamilies. 
 
De mobilisers informeren bij de migrantenarbeiders regelmatig naar het 
verloop van de hulpverlening en lichten hen voor over de 
voorzorgsmaatregelen die van hen verwacht worden om de verspreiding van 
COVID-19 tot een minimum te beperken. Ze communiceren ook met de 
ambtenaren over speciale aandachtspunten. Districtspolitieambtenaren en 
leden van de vereniging van groeve-eigenaren bezoeken de dorpen en delen 
voorzieningen en voorraden uit aan de families. 
 
MVF-mobilisers houden bij welke families rijst en andere voorzieningen nodig 
hebben. Zo werden sommige families uitgesloten van overheidssteun omdat 
ze geen subsidiebonnen voor rijst hadden, of niet in het dorp verbleven toen 
het voedsel werd uitgedeeld. Dergelijke families kunnen met extra geld 
gesteund worden. Zodra de mobilisers de behoeften geïnventariseerd hebben 
zal er contact worden opgenomen. 
 
 
 


