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Wie zijn jullie?
Terre des Hommes bevrijdt kinderen uit uitbuitingssituaties,
waarbij wij een duurzame aanpak hanteren gebaseerd
op de vier pijlers van het VN-Kinderrechtenverdrag:
Prevention, Protection, Promotion en Prosecution. Terre
des Hommes wil kinderuitbuiting structureel de wereld uit
helpen. Wij steunen daarom niet alleen de slachtoffers,
maar pakken het probleem bij de wortels aan. En
daarnaast proberen we onze kennis en ervaringen zoveel
mogelijk te delen met andere partijen met als doel: het
op de kaart zetten van de rechten van het kind.
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Waaraan hebben jullie het geld besteed?
Het project: Strengthening inner power of child victims of
Traditiegetrouw vindt er tijdens het
jaarlijkse Oranjebal van DNC een
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heel scala aan veilingitems onder de

Wie zijn jullie?
Werkgroep ‘72 is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die in Jakarta een
verschil maakt. Dit gebeurt door kleinschalige hulp te verlenen aan arme
yayasans
op het gebied van onderwijs, medische zorg, opvang van straat- en
weeskinderen en ouderen. Werkgroep ’72 werkt op
basis en wordt
al sinds de oprichting gerund door vrijwilligers. Dit zijn meestal Nederlanders
die in Jakarta wonen of Indonesiërs die Nederlands spreken.
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Waaraan hebben jullie het geld besteed?

Le Meridien. En de opbrengst liegt er

scholen en daarnaast aan directe ondersteuning van mensen die HIVbesmet zijn. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Yayasan Hidup
Positif.
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niet om: als ware Hollywoodsterren
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miljoen roepia bij elkaar, bijna 25.000
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Wie hebben jullie hiermee kunnen helpen?
Met dit project hebben wij in 2015 al zevenhonderd leerlingen aan tien
leerkrachten en vierenvijftig mensen die HIV besmet zijn, kunnen helpen.
Hiermee is nog niet het volledige bedrag uitgegeven. Op dit moment wordt
hard gewerkt aan een nieuwe voorlichtingsronde waarbij naar verwachting
een vergelijkbaar aantal leerlingen bereikt wordt.
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Hoe hebben jullie dit gedaan?

cheque van 113.645.000 roepia naar

over HIV en aids gegeven op tien SMK scholen in zuid-Jakarta. Tijdens deze
voorlichtingen, die vooral gericht zijn op preventie, worden scholieren, die
twijfelen of ze besmet zijn, gestimuleerd om zich te laten testen. YHP faciliteert
puskesmas
voorlichtingsmateriaal onder scholieren uitgedeeld en een telefoonnummer
verstrekt zodat scholieren ergens terecht kunnen met HIV-gerelateerde
problemen of vragen. Als een HIV-besmetting vervolgens opgespoord en
vastgesteld wordt, begeleidt Yayasan Hidup Positif deze patiënten in het

huis. En nu, bijna een jaar later met
een nieuw Oranjebal voor de deur, zijn
we natuurlijk wel benieuwd wat er met
dit mooie bedrag gerealiseerd is. We
vroegen het aan de drie ontvangende

getraind als peer-educators. Zij zullen de discussie en voorlichting over HIV en
aids op scholen gaande houden in hun eigen omgeving.
Wat willen jullie nog meer bereiken?

partijen en spraken met Maria den Boon
van Werkgroep ’72, Monique Soesman
van Rutgers WPF Indonesia en Hanneke
Oudkerk van Terre des Hommes.

heel positief ontvangen en ook de scholen zelf zijn enthousiast. Het
gevolg is dat een groot aantal andere scholen verzocht heeft soortgelijke
voorlichtingscampagnes ook op hun scholen te komen houden. In Indonesië
is nog veel onwetendheid over HIV en aids en het gevaar ervan en er is
nauwelijks voorlichting op dit gebied. Ook neemt het aantal besmettingen
willen de voorlichtingscampagnes op scholen dan ook graag continueren.

Wie zijn jullie?
Rutgers WPF Indonesia is een kenniscentrum op het
gebied van seksuele en reproductieve gezondheid
gender. In onze programma’s streven wij onder andere
naar het uitbreiden van seksuele en reproductieve
voorlichting op scholen. Daarom integreren wij in onze
aanpak beleidsbeïnvloeding èn onderzoek èn steun aan
professionals in het veld èn participatie door jongeren.
Waaraan hebben jullie het geld besteed?
Aan het maken van tweehonderd Aku dan kami-poppen
en het organiseren van een workshop voor twaalf leraren.
Wie hebben jullie hiermee kunnen helpen?
In 2015 hebben wij ons beperkt tot de indirecte
doelgroep: we hebben twaalf leraren van play groups
opfriscursussen gegeven en samen met hen de oude
trainingsmodule herzien.
Hoe hebben jullie dit gedaan?
Wij hebben een workshop gehouden om de modules
nogmaals door te nemen en input te verzamelen voor
de tweede druk. In Semarang hebben we een seminar
georganiseerd en een teacher training. Er was veel
interesse voor ons werk in Semarang en zodra de boekjes
klaar zijn zullen we samen met scholen daar seksuele
voorlichting aan kleuters geven. Eerst moeten we
natuurlijk de leraren een training geven opdat zij goed
weten hoe zij met de poppen en de boekjes moeten
omgaan in hun lessen.
Wat willen jullie nog meer bereiken?
Op dit moment worden de nieuwe boekjes voor de
kleuters gedrukt, met nieuwe tekeningen! We zijn
bezig met de herziening van de instructie voor oudersen
voor leraren. Verder zijn we op zoek naar privéscholen
playgroups
in wijken eromheen het You and Me-programma willen
uitvoeren. Dat betekent dat sommige scholen als
vorm van social responsability de training betalen voor
andere scholen. In 2016 zullen wij hard werken aan de
implementatie van het You and Me-programma op
zoveel mogelijk scholen, o.a. in Semarang, maar ook in
andere delen van Indonesië. Dat betekent het geven
van trainingen en monitoren van de uitvoering op de
scholen.

Wie hebben jullie hiermee kunnen helpen?
Eenendertig meisjes, slachtoffer van seksuele uitbuiting,
allemaal rond de leeftijd van vijftien jaar. Deze meiden
Hotline Surabaya. Onze outreach workers zijn deze jonge
meiden op straat tegengekomen en hebben langzaam
hun vertrouwen gewonnen. Dankzij onze interventie
worden zij niet langer seksueel uitgebuit.
Hoe hebben jullie dit gedaan?
Deze eenendertig meisjes hebben deelgenomen aan
een kamp om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dit kamp
was een grote wens van Hotline Surabaya en dankzij
het geld van het Oranjebal kon het eindelijk uitgevoerd
worden. Het kamp werd begeleid door ervaren
psychologen. Zaken die aan bod kwamen in spelvorm
trauma´s, vertellen van je levensverhaal, versterken van
je innerlijke kracht.
Wat willen jullie nog meer bereiken?
Terre des Hommes is per 1 januari 2016 een regionaal
programma gestart tegen seksuele uitbuiting van
kinderen. Dit programma richt zich op twee trends in
Azië: het toenemende seksueel misbruik van kinderen
via internet en seksueel misbruik van kinderen door
kindersekstoeristen en expats. Deze twee vormen van
misbruik hebben veel met elkaar te maken: via internet
kunnen sekstoeristen toegang krijgen tot duizenden
kinderen, ze kunnen kinderen groomen voordat ze
afreizen naar hun bestemming. En het werkt ook
andersom. Kindersekstoeristen reizen eerst af naar hun
bestemming en blijven daarna kinderen misbruiken via
internet door middel van live streaming en kinderporno.
Ons programma tegen seksueel misbruik van kinderen
van voorlichting aan kwetsbare kinderen, hun families en
buurtgenoten. We bieden opvang, psychosociale hulp
en juridische bijstand aan slachtoffers en maken ons sterk
voor betere implementatie van wetgeving op het gebied
van kinderbescherming.
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