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Vanuit Hivos hebben we sinds 2003 intensief samengewerkt met LIW in de coalitie Stop 

Kinderarbeid - School de beste Werkplaats. Die coalitie is opgericht met verschillende Europese 

organisaties binnen het Alliance2015-netwerk en een aantal Nederlandse organisaties, inclusief 

de Algemene Onderwijsbond en FNV Mondiaal. Het doel van Stop Kinderarbeid - School de beste 

Werkplaats zit in de naam, nl. het uitbannen van kinderarbeid gekoppeld aan het recht op 

onderwijs. De belangrijkste bron van inspiratie was de Indiase MV Foundation, een organisatie die 

zich al jarenlang bezighield met de strijd tegen kinderarbeid vanuit de gebiedsgerichte aanpak. Ze 

keken naar de rechten van alle kinderen, dus zonder uitzondering te maken voor bepaalde 

vormen van werk en bepaalde groepen kinderen. Elk kind heeft namelijk recht op bescherming 

tegen uitbuiting en toegang tot onderwijs. In gebieden met veel kinderarbeid bracht MV 

Foundation de norm 'geen kind hoort te werken, alle kinderen moeten gewoon naar school 

kunnen gaan'. Middels bewustwording en mobilisatie van alle betrokkenen - ouders, leraren, 

dorpsoudsten, lokale overheden, werkgevers én kinderen zelf - kwam er een beweging op gang 

om de rechten van kinderen te realiseren.  

 

We zagen dat het werkte: daar waar iedereen samen werkte vanuit dezelfde overtuiging is het 

mogelijk om kinderen uit het werk te halen en (terug) naar school te brengen. Zo kwam er een 

duurzame verandering op gang, gesteund door lokale overheden en werkgevers. En we zagen 

hele dorpen zich ontwikkelen. Ouders hadden kans op beter werk nu ze niet meer hoefden te 

concurreren met lage kinderlonen. En kinderen kregen weer een toekomstperspectief nu ze zich 

op school konden voorbereiden op fatsoenlijk werk als ze daarvoor oud genoeg waren. Zo zagen 

we inkomens binnen de huishoudens stijgen en kregen hele gemeenschappen de kans om zich uit 

de armoede te onttrekken. LIW had oog voor die ontwikkeling en heeft Hivos daarop attent 

gemaakt. Toen er een projectvoorstel van MV Foundation bij het Hivos kantoor in Delhi op tafel 

kwam, is daar ondanks een eerste aarzeling - Hivos richtte zich immers niet op kinderen - toch 

goed naar gekeken. Want zo'n interessante beweging, gedreven vanuit de gemeenschappen 

(civic-driven change) die structurele verandering in gang zette, was toch de moeite waard om te 

steunen. En zo kwamen we samen.  

 

In 2003 organiseerden we vanuit de Stop Kinderarbeid Coalitie met MV Foundation een grote 

internationale conferentie voor partnerorganisaties wereldwijd. Lokale partners uit landen als 

Zimbabwe, Ghana, Kenia, Honduras en Nepal kwamen samen in India om te luisteren naar het 

verhaal van MV Foundation. We bezochten ook de dorpen waar de projecten plaatsvonden en 

spraken met de mensen daar; ouders die het belang van onderwijs zagen en hun kinderen nu naar 

school lieten gaan, leraren die hun best deden om alle kinderen in hun gemeente op school te 

krijgen én daar te houden, kinderen die blij waren dat ze niet meer hoefden te werken en weer 

een toekomst voor zich zagen. Het was bijzonder inspirerend en het bracht veel verbinding en 

overtuiging: als dit in India, zelfs in de meest arme dorpen, mogelijk is, waarom dan niet in Afrika 



en Latijns-Amerika? Want hoewel de context overal anders was, zagen we ook universele 

overeenkomsten: ouders willen uiteindelijk het beste voor hun kind, kinderen gaan liever naar 

school als ze daar goed en leuk les krijgen en leraren kunnen met extra training en meer 

kindvriendelijke lesmethoden hun rol vervullen en een verschil maken. MV Foundation heeft de 

jaren daarop verschillende delen van de wereld bezocht om de gebiedsgerichte aanpak verder te 

delen. Ook zijn meer organisaties vanuit verschillende delen van de wereld nog naar India gegaan 

om in de praktijk te zien hoe kinderarbeid aangepakt wordt.  

 

Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder. En is vanuit die eerste ervaring van LIW met MV 

Foundation in India, en de samenwerking die daarop met Hivos binnen de Stop Kinderarbeid 

coalitie volgde, een wereldwijde beweging gegroeid in veel meer landen en met veel meer 

partners. Zo zie je hoe een eerste vonk opgepakt en verder aangeblazen kan worden tot een 

groter vuur. Ik dank LIW voor het doorgeven van die vonk en voor de samenwerking door de jaren 

heen, waar zo veel uit is voortgekomen. Inmiddels zetten we vanuit Hivos de samenwerking voort 

met Arisa binnen een nieuw wereldwijd programma 'Work: No Child's Business' (WNCB), dat 

wordt uitgevoerd in een samenwerking met de Stop Kinderarbeid coalitie, UNICEF en Save the 

Children in India, Vietnam, Jordanië, Oeganda, Mali en Ivoorkust. Met dezelfde overtuiging als in 

de allereerste jaren blijven we ons inzetten voor een wereld zonder kinderarbeid. 

 


