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CSI Boys Home Kalukele (Nuwara Eliya)
Intro
Na elk bezoek aan het oh-zo-diverse eiland, dus ook aan onze vrienden in Nuwara Eliya, proberen we een kort verslag te plaatsen hier op de site. Deze keer over het bezoekje begin december; vanwege Erik’s uitgestelde India-reis was het in 2022 tweemaal Sri Lanka, de komende jaren zal het weer jaarlijks zijn.
Blijdschap
Dit bezoek was Emile-de-zorgvader enerzijds somberder dan April door de economische crisis die ook hun lokale funding hard raakt. En anderzijds een stukje meer blij omdat hij het voorschot voor de komende 6 maanden van onze Stichting ontvangen had, en al keurig het grote bonnen-kasboek toonde dat hij voor ons bijhield. Vooralsnog worden de bijdragen niet gebruikt om luxe extraatjes voor de jochies te kopen, maar om te zorgen dat ze het hoofd boven water houden; bijvoorbeeld door volwaardig (maar duurder) eten te kunnen geven in plaats van alleen maar goedkope rijst. Ook hebben we tesamen met Emile twee jongens aangewezen die onze ‘schrijfkinderen’ worden, en zo af en toe via WhatsApp gaan vertellen over hun reilen en zijlen. U ziet, nog volop andere kinderen in-de-aanbieding voor de gehoopte extra donateurs voor dit tehuis.

‘Het lek - kinderarbeid’ 
Eén aspect bleef me niet duidelijk, en wat doorvragen leverde meer detail. Een vorige keer schreven we “Alle jongens zijn tussen de 4 en 12 jaar oud, met één uitzondering van 16; alleen zijn beroepsopleiding was in Nuwara Eliya te vinden, leeftijdsgenoten van hem moesten vanwege school op hun 12e verkassen naar andere tehuizen in steden als Kandy en Colombo.”
Dat blijkt slechts een gedeeltelijke waarheid. Het tehuis bestaat sinds 2014 en dat betekent dat er inmiddels al heel wat meer jochies de leeftijd van 12 bereikt hebben, maar toch woont er dus maar éen zestienjarige. En alleen de schoolkeuze kan dat ‘lek’ niet verklaren. Emile vertelde dat hij in die 8 jaar totaal 45 jongens onderdak gegeven heeft -  met maximaal 15 tegelijk. 
Wat blijkt: in principe is er tot aan 16 jaar, dus “O-level”, altijd een juiste school in Nuwara Eliya. Verkassen naar Kandy of Colombo gebeurt pas voor jongens die op O-level onvoldoende scoren, en daarna een technische beroepsopleiding gaan doen die in een grotere stad te vinden is. (Als ze voldoende scoren om door te gaan naar A-level blijven ze nog tot hun 18e in Nuwara Eliya.)
Maar hoewel enerzijds geldt “Hoewel de ouders kontakt mogen houden worden slechts 1-2 van de 15 jongens door de moeders bezocht. Dus in praktische zin zijn het echt weesjes. Doordat er geen familie in beeld is blijven ze ook in de schoolvakanties in het tehuis.” zoals we eerder schreven, geldt anderzijds voor meer dan de helft zodra ze 12 jaar oud worden (en van de basisschool naar de O-level middelbare school moeten) dat plotseling de moeder en huidige-stiefvader kontakt opnemen, en aankondigen dat ze de volgende dag langskomen om zoonlief voorgoed mee te nemen. Met als officieele belofte dat ze plotseling wél voor deze-zoon-erbij kunnen zorgen naast hun nieuwe gezin, en écht zullen zorgen dat hij bij het dorp waar ze wonen naar de middelbare school zal gaan. (Er is leerplicht tot aan 16, al wordt die zeker in armere gebieden slecht nageleefd.) Zowel Emile als Father hebben, soms ook via hun netwerk in de nieuwe dorpen bevestigd, de sterke indruk dat deze jongens nooit meer een school van binnen zullen zien en als goedkope kinderarbeider zullen gaan helpen hun eigen kostje binnen het gezin te verdienen. In de landbouw, op de theefabriek of waar de ouders ook kunnen werken…
Naar dit verschijnsel kun je op meerdere manieren kijken. Met een vanuit onze welvaart gekleurde bril kun je het veroordelen als “Eerst negeren de ouders het kind voor zo’n 10 jaar, en alle liefde en kostgeld moet door anderen worden opgebracht. En dan zodra ie 12 wordt ontnemen ze hem nóg een stuk toekomst door te zorgen dat ie nooit verder dan basisschool opgeleid wordt, en ook nog eens veel te zware arbeid moet gaan doen voor een kinderlijf. En het is zelfs illegaal volgens de lokale wetten.”
Maar het valt ook positiever uit te leggen. Kontakt met de eigen moeder, ook al is het dan onder strikte voorwaarden (namelijk kinderarbeid), is mogelijk altijd een stuk beter dan nog langer opgroeien in een kindertehuis waar je zelfs in de schoolvakanties moet blijven. En kinderarbeid komt in de betreffende gebieden volop voor ook onder jongens die wél thuis opgroeien, dus het de middelbare school mogen afmaken is helaas soms luxe en geen basis-kinderrecht. Ook komt er door het gedwongen vertrek van de 12-jarige weer een plek vrij in het CSI Boys home voor een kind dat er nóg slechter aan toe is, bijvoorbeeld van de straat gehaald moest worden door de Kinderbescherming…
Tot zover. Omdat de andere tehuizen van Ayubowan weinig of niet via de Kinderbescherming hun plaatsingen krijgen vermoeden we dat dit een relatief unieke dimensie is van het CSI Boys home. En zoals gezegd, hoe droevig het ook is voor de betreffende kids valt het op dit moment niet goed te vermijden.

Een stukje oplossing
Toch kan juist hier de Ayubowan-funding gaan helpen. Want zoals bekend zijn algemene donaties aan een tehuis welkom, maar wordt schrijfouderschap gestimuleerd. En stel dat een schrijfkind van Nederlandse schrijfouders 12 wordt, en gedwongen het tehuis verlaat? Net zoals we dat soms bij schoolverlatende kids meemaken moet het te realiseren zijn dat de schrijfouders contact houden met de jongen, en via het Boys home wat geld blijven sturen wat in dit geval echt voor de opleiding van het individuele kind is. Of deels op een spaarbankboekje gestuurd waar hij pas vanaf zijn 18e bij kan.
En dit kan alleen als de (stief-)ouders er aan meewerken; en in dat geval zorgen wij er via onze contacten ook voor dat geverifieerd wordt dat de jongen nog wél een school van binnen zal zien, al is het dan misschien niet fulltime. Dus voor dit soort gevallen kunnen we dan gezamenlijk vanuit Nederland zorgen dat in ieder geval enkele jongens niet in het zwarte-gat-van-kinderarbeid verdwijnen, maar alsnog 4 extra jaren school krijgen als goede basis voor hun verdere leven…
U ziet het: elk probleem kent een stukje oplossing! We horen graag via Ayubowan wie er bereid is mee te helpen aan die oplossing…
** Foto’s: de Tehuis-familie met ons tweëen, en idem met ook Father (onze organisator) en Sandya’s halfbroer erbij **

Sandya en Erik de Ruijter-Silva

