Nieuws vanuit de werkgroep ZWO
De werkgroep ZWO heeft het initiatief genomen in oktober 2015 door het project SAVE van Kerk in Actie
te ondersteunen en tracht zodoende mede kinderarbeid in de kledingindustrie in de Zuid-Indiase stad
Tirupur uit te bannen.
Aan dit project hebben wij ons voor een periode van twee jaar verbonden door garant te staan met een
minimaal streefbedrag van €2500,=.
De afgelopen twee jaar hebben wij u regelmatig geïnformeerd over SAVE en ook is er ruim aandacht aan
dit project geschonken in de diensten op de zondagen van het Werelddiaconaat. Telkens hebben wij een
ander aspect belicht van de activiteiten van SAVE, bijvoorbeeld het opzetten van kinderarbeid-vrije zones
in textielstad Tirupur of het ondersteunen van zelfhulpgroepen voor vrouwen. We hebben verschillende
deelnemers aan het project een stem gegeven. Ook hebben we verteld van onze bijzondere ontmoeting in
het voorjaar van 2016 met Miss Mary Vijakula, die al vele jaren betrokken is bij SAVE
Inmiddels kunnen we melden dat het minimum streefbedrag behaald is en dat we dit bedrag in de ZWOdienst van 8 oktober symbolisch willen overhandigen aan Henk en Franny Blom. Zij zijn medewerkers van
Kerk in Actie en hebben voor dit project meerdere keren Tirupur bezocht.

Waar gaat het nu om?
Het gaat om uitbanning van kinderarbeid.
Bijvoorbeeld:
Meisjes in een spinnerij.
Medewerkers van het project ‘SAVE’ vernamen
dat meisjes die in een spinnerij werkten,
werden uitgebuit en misbruikt en waarna zij de
lokale autoriteiten informeerden en hen
vroegen om in actie te komen. De autoriteiten
ondernamen niets.
De medewerkers van SAVE wenden zich tot
een districtsbestuurder, die een
onderzoeksteam stuurde.
Zij werden door de hele fabriek rondgeleid,
maar er waren geen meisjes te zien. Ze stopten bij een deur die op slot was en vroegen wat er zich achter
die deur bevond. De bedrijfsleider vertelde hen dat het een lege kamer was, die al tijden niet meer in
gebruik was. Toen deze weigerde de deur te openen, verbrak de inspecterende persoon het slot en trof
daar 19 meisjes aan tussen de 14 en 16 jaar, die waren misbruikt en uitgebuit. Ze werden bevrijd en
medewerkers van SAVE zorgden voor begeleiding en verdere hulp.
De werkgroep ZWO nodigt u van harte uit voor de viering op zondag 8 oktober in de Dorpskerk, waar het
project SAVE centraal zal staan.

