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In Colombia werken meer dan 1,5 miljoen kinderen, 
vaak als vuilnisraper of drager op de markt. De 
eerste gedachte die opkomt is: kinderarbeid moet 
worden afgeschaft. Maar in een land waar armoede 
groot is en elke cent in de familie-inkomsten telt, 
ligt dat ingewikkelder. De Colombiaanse organisatie 
voor 'Kleine Arbeiders' (Fundación Pequiños 
Trabajadores - FPT) is een partner van KerkinActie 
en maakt zich sterk voor kortere werktijden, veilig 
werk, ruimte voor school en tijd voor plezier met 
andere kinderen. FPT werkt in de wijk Patio Bonita 
in het zuiden van Bogotá. Er wonen veel 
vluchtelingen en er is veel armoede en geweld in de 
wijk.  

FPT wil de kinderen helpen om weer te gaan 
genieten van hun jeugd; naar school gaan en met 
andere kinderen spelen. Ze willen extra 
onderwijsactiviteiten bieden voor 90 kinderen. Veel 
kinderen die nu naar het reguliere onderwijs gaan 
kunnen niet goed meekomen op school en vallen 
uit. De onderwijsactiviteiten die FPT aanbiedt zijn 
innovatief, speels en sluiten goed aan bij de 
omstandigheden van de kinderen die naast school 
ook werken.  

FPT gaat verder dan alleen onderwijs voor de 
kinderen. Ze hebben drie kleinschalige winkeltjes 
opgezet voor ouders van werkende kinderen. 
Hierdoor gaan ouders meer verdienen en hoeven 
de kinderen minder te werken. Daarnaast wil FPT 
ook gezinsondersteunende activiteiten aanbieden.  
 

 
 
 
Zoals ouders bewust maken van het belang van 
onderwijs en ondersteunen en motiveren bij de 
opvoeding (veel gezinnen worden overheerst door 
armoede, geweld en drugsproblemen). Dit project 
is met name bedoeld voor ouders waar FPT al 
langer contact mee heeft en die hebben laten zien 
bereid te zijn te werken aan een betere 
gezinssituatie. 
 
 
 
Kerk in actie steunt dit project van ‘Kinderen in de 

knel’ met € 40.000,-. De ZWO Lemele heeft 
toegezegd voor 2015 en 2016 in totaal € 10.000,- te 

verzamelen voor dit project. 
 

Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl 
Projectnummer K 009249. 

 

 
 

Protestantse Gemeente Lemele - ZWO  
IBAN: NL 03 RABO 0348 9358 70 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.kerkinactie.nl/static/image/3665/14/Veel%20kinderen%20van%20de%20school%20moeten%20vuilnis%20ophalen.png

	Colombia
	Onderwijs voor werkende en ontheemde kinderen

