Onderwijs voor Burmese vluchtelingen in Thailand
Het land van de eeuwige glimlach?
Birmese vluchtelingen zijn allemaal potentiële
slachtoffers van uitbuiting, misbruik, prostitutie en
mishandeling, waarbij de straatkinderen de grootste
klappen krijgen. Elke dag weer strijden ze tegen honger
en ziekte.
Slaapplek
Volgens een rapport van het ‘Committee for Promotion
and Protection of Child Rights Burma’ (CPPCR) is het niet
duidelijk hoeveel kinderen er op straat leven. Een heel
grote groep zwerft overdag of dagen achter elkaar op
straat terwijl hun ouders ergens op het veld of in een
fabriek aan het werk zijn.

Door de aanhoudende conflicten in Birma
leven vele Birmesen in vluchtelingen
kampen in de grensgebieden
van Thailand

In Mae Sot en omgeving zijn er ruim 200
textielfabriekjes waar illegale migranten werken, die
daar uitgebuit worden. Ze laten hun kinderen aan hun
lot over, die zich maar moeten zien te redden op straat.
Thuis is er vaak sprake van alcoholmisbruik, geweld en
mishandeling.

Begunstigden:
Kinderen en jongeren uit de Burmese
vluchtelingenkampen in de regio Mae Sot.

Voor kinderen een reden om zoveel mogelijk elders te
verblijven. Ze slapen langs de weg, op de markt, in
leegstaande gebouwen, kerken en boeddhistische
kloosters.
“Er lopen hier kinderen rond die door hun ouders
gedropt worden op de dagmarkt of in het centrum van
Mae Sot om de bedelen. Tussen de middag wordt ze
een rijstmaaltijd gebracht. Als ze niet genoeg geld
ophalen worden ze geslagen.”
Door ons onderwijsproject zorgen we er voor
dat er meer kinderen naar school gaan, zeker in
de conflictgebieden. We geloven dat goed
onderwijs de zelfredzaamheid van de jongere
versterkt en hen meer kansen biedt op een
betere toekomst.

Aanpak
In samenwerking met BMWEC (Burmese Migrant Workers
Education Committee) en Child’s Dream zorgen we er voor dat het
bestaande leercentrum kan gecontinueerd worden en zo aan –een
deel van – deze kansarme kinderen de kans op onderwijs kan
geboden worden. Op termijn willen we dit centrum verder
uitbouwen en zo een groter aantal kinderen kunnen helpen.

Budget en rapportering
Voor de financiering van het project zoeken we een jaarlijks exploitatie budget van € 9 000. Hiermee
dekken we in de eerste plaats de schoolkost voor de kinderen waardoor onderwijs voor hen gratis
toegankelijk wordt. Aanvullend gebruiken we het budget voor de kosten van de nutsvoorzieningen (water,
elektriciteit) en maaltijden voor de kinderen.

