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Bevrijde kinderen gaan naar huis – sommigen 

kennen hun ouders niet 

Irfan, een 10-jarige jongen met littekens van waterpokken over zijn hele gezicht, kijkt 

beduusd naar het treinstation in Hyderabad. Hij verdiende 3.000 rupees per maand voor werk 

in bijzonder gevaarlijke omstandigheden. Nu, hoewel gered, is hij niet zeker wat hem thuis 

staat te wachten in het Gaya district van Bihar. In Gaya was hij leerling op een lagere school. 

Later werd hij gedwongen om armbanden te maken in een fabriekje in Hyderabad. 

 Mohammad Laddan, een 

andere 18-jarige jongen uit het 

Gaya district, heft een 

soortgelijk verhaal. "Ik kwam 

hier ongeveer een jaar geleden 

om geld te verdienen" vertelt 

hij en vervolgt: "Ik heb geen 

vader en ik moet een moeder 

en zuster onderhouden." Zijn 12 

jaar oude zusje gaat naar school 

in Gaya. Gevraagd hoe hij er in 

slaagde om werk in Hyderabad 

te vinden, vertelt hij dat door 

mond-op-mond reclame was. 

"Iedere maand kregen we ongeveer 3.000 rupees die we naar onze familie stuurden. Onze 

voedsel en overnachting wordt hier wordt door onze baas verzorgd," legt hij uit. 

Naar huis of een ander thuis 

Wat is het lot van deze kinderen? Wat wacht ze thuis? Assistant-arbeidscommissaris Shyam 

Sunder Jaju zei dat de meeste van de kinderen op zeer jonge leeftijd werden verkocht door hun 

ouders. "Sommige van de kinderen hier weten niet eens wie hun ouders zijn," zei hij. 

"We werken samen met ambtenaren van het departement van Vrouwen- en Kinderwelzijn van 

Bihar om ze een thuis te bieden" zei hij. Hij voegde eraan toe dat maar liefst 300 zaken zouden 

worden aangespannen tegen de werkgevers voor het in dienst nemen van kinderen, onder 

Sectie 3 van de Kinderarbeidwet en Secties 16, 17 en 18 van de Wet ter Afschaffing van 

Gebonden Arbeid. 

De kinderen die werden gered komen uit Uttar Pradesh, Bihar en Rajasthan, Bangladesh en 

zelfs Birma. Maar de meeste zijn afkomstig uit Bihar. 

Worden er nog 2000 kinderen gered? 

De hoofdsecretaris van het Departement van Arbeid, RV Chandravadan, zeiden dat er naar 

verwachting zo’n 2000 kinderen nog steeds werkzaam zijn in de armband- en textielproductie 

in Hyderabad. "Ze werden gevonden tijdens een zoektocht door de politie naar wapens, terwijl 

ze werkten in de armband- en kledingfabrieken," voegde hij eraan toe. Volgens hem werden 

vorig jaar maar liefst 750 kinderen gered uit slavenarbeid.  

 

Origineel artikel: http://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/Rescued-Children-Head-Home-

Some-Don’t-Know-Who-Their-Parents-are/2015/02/06/article2655100.ece 

De geredde kindarbeiders in de Secunderabad-Patna Express. De 

meesten probeerden goede moed te houden ondanks hun 

onzekere toekomst 



 



 

 

 


