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Activiteiten MV Foundation in natuursteenproject met Arte Groep (mei 2020 – mei 2021)
Sinds 2018 werkt Arisa samen met Arte Groep (een bedrijf dat natuurstenen werkbladen produceert)
en de Indiase organisatie MV Foundation aan het creëren van een kinderarbeidvrije zone in en
rondom de natuursteengroeves in het Prakasam district (Andhra Pradesh) waar Arte Groep haar
graniet inkoopt. MV Foundation heeft onlangs haar jaarrapport gepubliceerd met een overzicht van
activiteiten. Veel werkzaamheden stonden in het teken van COVID-19. Een selectie van activiteiten:
1. Een aantal gezinnen uit het projectgebied hadden
vanwege de lockdown toegang tot hun
levensonderhoud en inkomens verloren.
Medewerkers van MVF begonnen aan een poging
om de zwaarst getroffen families te identificeren en
hulp aan hen te verlenen. Als eerste stap
identificeerden ze zeven families die de afgelopen
drie jaar voor hun levensonderhoud afhankelijk
waren geweest van brandhout van Subabul bomen.
Ze verzamelden de details van deze families en
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verzamelden de details van deze families en regelden essentiële voorzieningen voor hen via
dorpsoudsten en jeugdverenigingen.
2. Onderwijs en kinderarbeid. De scholen zijn bijna het gehele jaar gesloten geweest (en nog
steeds) vanwege COVID-19. Het effect hiervan op de kinderen in het projectgebied is nog
niet te overzien. Een aantal ouders begon hun kinderen te betrekken bij NREGS-projecten
(werkgelegenheidsprogramma van de Indiase overheid) die hun waren toegewezen. Het
projectteam bezocht de werkplaatsen en sprak met deze ouders en informeerde hen dat het
tegen de wet was om iemand onder de 18 jaar aan het werk te zetten. Het gemeentebestuur
van Ballikurava en Chennupally gaf de vrouwenpolitie en de verantwoordelijke ambtenaren
voor onderwijs de opdracht er op toe te zien dat geen kind tewerkgesteld werd in NREGSprojecten. In totaal zijn 142 kinderen bevrijd van werk in vier dorpen.
3. De MVF-medewerkers zagen een toename in het aantal kindhuwelijken. In de dorpen van het
projectgebied werd een doorlopende campagne gelanceerd tegen kindhuwelijken. De Indiase
regering heeft eerder opdracht gegeven tot de oprichting van Comités ter voorkoming van
kinderhuwelijken (Child Marriage Prevention Committees – CMPC) op dorpsniveau in het hele
land, maar dit had niet in het projectgebied plaatsgevonden. Het MVF-team bracht dit
probleem onder de aandacht van relevante overheidsafdelingen en drong er bij hen op aan
om deze Committees op dorpsniveau te vormen. In 7 gemeentes zijn de eerste stappen hiertoe
gezet. Afgelopen jaar zijn er van de 22 kindhuwelijken waarvan MV Foundation op de hoogte
was, 19 voorkomen.
4. De regering van Andhra Pradesh heeft onlangs dorpssecretariaten opgericht met elk 12
ambtenaren om de dienstverlening op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid en
welzijn te vergemakkelijken. MVF is uitgenodigd om deze ambtenaren in het projectgebied
gefaseerd te oriënteren op onderwijs gerelateerde zaken. Er werd een reeks bijeenkomsten
gehouden met onderwijs- en welzijnsassistenten en schoolleraren, over opvoeding van
kinderen en het verzamelen van gegevens over kinderen. Dat MVF hiervoor is gevraagd laat
goed zien wat voor invloed ze hebben in het projectgebied en dat ze als serieuze partner
door de overheid wordt beschouwd.

