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Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je
talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis.
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in
Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk,
maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op
in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Naar school gaan is het laatste waar deze kinderen
dan aan kunnen denken. Uw kerk kan zich inzetten
voor een bevlogen school die onderwijs biedt aan
deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun
kansen op een betere toekomst te vergroten.
Opgroeien onder moeilijke omstandigheden
Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. De stad
is enorm gegroeid, vooral door de komst van
mensen van het platteland, die er werk zoeken en
de gevechten ontvluchten tussen het leger en de
rebellengroep FARC, die al tientallen jaren duren.
Omdat er niet voldoende goede huizen zijn, wonen
veel mensen in sloppenwijken. Het tekort aan werk,
slechte gezondheidszorg en onderwijs, leidt tot grote
sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk
geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe.
FPT: een betere toekomst voor de kleine arbeiders
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst
en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit
die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador
(FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht.
De organisatie startte met een school in de wijk
Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar
veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van
de kinderen op de school zijn gevlucht naar
Bogotá door geweld elders in het land.

Minstens twintig procent van de leerlingen is
gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak
als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun
gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de
plank komen. FPT biedt onderwijs dat bij deze
kinderen past en maakt hen weerbaar voor de
omstandigheden waarin ze opgroeien. De school
zoekt naar alternatieven voor werk, zodat kinderen
wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te
doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken,
die ze kunnen verkopen.

“Elke dag laden mijn vader en ik onze kar
vol met koopwaar. Die spullen verkopen
we in de buurt om zo de kost te verdienen.
Mijn vader werkt van 7 uur ’s ochtends tot
3 uur ’s middags. Ik werk zelf van 8 tot 11
uur. Dan ga ik naar huis en maak me klaar
om ’s middags naar school te gaan. Ik vind
veel vakken leuk. De drie leukste vakken
vind ik sociale studies, daarna wiskunde
en dan kunst. Ik studeer om vooruit te
komen in het leven. Ik heb twee dromen:
rechten studeren of modeontwerper
worden. Op zaterdag ga ik altijd naar een
bijeenkomst van mijn school. Daar leren
we over politiek. Het is fout dat mensen
die het onderste uit de kan willen, gebruik
maken van kinderarbeid.”
John Mario (11 jaar)

Onderwijs en een school die past bij de kinderen
Als je het schoolgebouw van FPT binnenloopt,
word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes
en grote ramen. In de buurt van de basisschool
is een aparte school voor vaktrainingen die FPT
aanbiedt. Ook daar tref je grote ramen en kleurig
geverfde wanden. De school biedt basisonderwijs
aan 120 (werkende) kinderen vanaf 6 jaar. De
kinderen zijn hier niet ingedeeld op leeftijd maar
op niveau, omdat sommigen pas op latere leeftijd
instromen. Als ze de basisschool afronden, kunnen
ze een eenvoudige vaktraining volgen. Zo’n
80 jongeren leren om kaarten, cadeauartikelen,
agenda’s en ecologisch papier te maken. Hun
zelfgemaakte producten worden vervolgens
verkocht en een deel van de inkomsten mogen
ze zelf houden. Een aantal jongeren beheert een
internetcafé en een groep jonge moeders runt een
cafetaria bij de school.
Eigen inbreng en ook aandacht voor
positieve kanten
FPT schenkt veel aandacht aan het weerbaar en
mondig maken van kinderen. Iedere klas heeft
daarom een klassenvertegenwoordiger, die
mee mag praten over allerlei onderwerpen.
Ieder kind wordt uitgedaagd zijn of haar talenten
te ontdekken en te ontwikkelen. De school ziet
de kinderen niet als zielig, maar zet hen juist in
hun kracht. Kinderen hebben veel veerkracht.
Werken is weliswaar hun dagelijkse realiteit,
maar dat geeft hen ook eigenwaarde. De leerkrachten leren de kinderen wat hun rechten zijn,
geven hen vertrouwen in zichzelf en hun
gemeenschap, leren hen trots zijn op zichzelf.
Na hun schoolperiode blijven veel leerlingen
contact houden met de school.

Veel docenten zijn oud-leerlingen en een groot
aantal oud-leerlingen helpt structureel mee bij de
activiteiten van de school.
Waar kan uw kerk aan bijdragen?
• Voor 75 euro per jaar krijgen alle kinderen
iedere dag iets te eten op school.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een
cursus volgen om zich bewust te worden
van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar
een vaktraining volgen.
• Voor 200 euro kan één basisschoolkind
een jaar huiswerkbegeleiding krijgen.
Namens de kinderen in Bogotá willen we
u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning
van dit werk!

“We proberen een sociaal centrum te
zijn die verandering kan brengen voor
deze kinderen. Onze organisatie is
voortdurend in ontwikkeling. Wij willen
de kinderen niet stigmatiseren omdat
ze werken. Wij leren de kinderen wat
hun rechten zijn. Wij geven kinderen
vertrouwen in zichzelf en in hun
gemeenschap. Wij bieden hen een
alternatief voor hun leven.”
Alejandro Martinez, directeur van FPT
Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op
de digitale nieuwsbrief Kinderen in de knel via:
www.kerkinactie.nl/themajaar

