
 

 

CASA IN ANDHRA PRADESH EN TAMIL NADU (INDIA) 

VEEL MEISJES MOETEN AL JONG TROUWEN

In veel dorpen op het platteland in de 

deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu is 

het nog de gewoonte, dat meisjes rond hun 

15
e
 jaar trouwen. Dat leidt vaak tot veel 

problemen. Ouders moeten grote bedragen 

neertellen om de bruiloft te betalen. Vaak 

moeten ze zich daarvoor in de schulden 

steken, met alle problemen van dien. Ouders 

willen mede daarom liever minder dochters: 

die kosten immers alleen maar geld. Meisjes 

raken ze bovendien weer kwijt. Ze gaan na 

hun huwelijk immers bij hun schoonfamilie 

wonen, wat niet altijd klikt. Ze stoppen vaak 

veel te vroeg met school en krijgen veel te jong 

kinderen, met alle risico’s van dien. CASA doet 

er alles aan om deze meisjes weer nieuwe 

kansen te geven en kind-huwelijken tegen te 

gaan. 

HET VERHAAL VAN DEEVIA (15) 

 

Deevia (15) heeft tot haar 12
e
 jaar op school 

gezeten. Ze heeft klas 7 nog afgemaakt. Ze 

werkt nu al drie jaar lang op het land van een 

boer. Ze moest stoppen met school, omdat er 

problemen waren in het gezin en er niet 

genoeg inkomen was. Het weinige geld dat er 

was ging grotendeels op aan de drank voor 

haar vader. Haar moeder heeft een slechte 

gezondheid. Als ze één dag heeft gewerkt, is 

ze weer een paar dagen ziek.  

 

Deevia heeft nog een jongere broer van 12 

jaar, die nu in de zesde klas zit. Hij mag 

doorgaan met leren. 

Deevia is twee maanden geleden getrouwd 

met een man die werkt als chauffeur. Ze vindt 

het vreselijk om nu al getrouwd te zijn. Ze moet 

nu niet alleen op het land werken, maar moet 

nu thuis ook het huishouden doen. 

 

Deevia gaat niet meer naar school, maar heeft 

in drie maanden tijd via CASA kleding leren 

naaien. Ze werkt op dit moment nog op het 

land, omdat ze geen naaimachine heeft. Als ze 

die zou hebben kan ze ongeveer 500 roepies 

per dag verdienen (€ 6,85). Ze heeft een 

schoonzus van 16, die wel naar school gaat.  

POTHUM PONNU (15 JAAR)  

HOEFT VOORLOPIG NIET TE TROUWEN 

Pothum Ponnu woont in een lemen huis met 

een rieten dak. Je moet diep buigen om onder 

het dak door naar binnen te kunnen. Pothum is 

15 jaar en is de jongste van het gezin. Haar 

naam betekent Genoeg meisje. Er zijn meer 

meisjes in India, die zo heten als ouders het 

aantal dochters eigenlijk wel genoeg vinden.  

 

Pothum heeft één oudere zus en twee oudere 

broers. Eén broer en één zus zijn getrouwd. 

Pothums moeder komt bij het gesprek zitten. 

Moeder en dochter vertellen het trieste verhaal 

van hun andere dochter en zus. Zoals 

gebruikelijk in die streek hebben ze dit meisje 

op haar 15
e
 jaar uitgehuwelijkt. Ze raakte al 



 

snel in verwachting en omdat ze nog zo jong 

was, ging de bevalling niet goed. Ze verloor 

heel veel bloed en is overleden tijdens de 

bevalling. Haar moeder is er nog steeds heel 

verdrietig over. Ze heeft er spijt van dat ze 

haar dochter zo jong heeft uitgehuwelijkt. Ze 

was veel te jong om al een kind te krijgen. 

Eerst had ze drie dochters en nu nog maar 

twee. Als ze het vertelt moet ze weer huilen. 

Ze ziet nu in dat het niet goed is en daarom zal 

ze Pothum niet vroeg laten trouwen.  

 

Het gezin van Pothum werkt niet in de 

tamarinde-industrie zoals veel anderen in deze 

regio. Pothums vader werkt als dagloner op 

het land, als er tenminste werk is. Daarnaast 

werkt hij in de bouw in Tirupur (130 kilometer 

bij hun dorp vandaan) of in Coimbatore (175 

kilometer bij hun dorp vandaan). Haar moeder 

werkte vroeger ook op het land, maar ze heeft 

het aan haar hart en kan daardoor geen zware 

landarbeid meer verrichten. Ook Pothums 

broers werken allebei. De één heeft tot de 5
e
 

klas op school gezeten en de ander tot de 7
e
 

klas. 

 

 

Pothum is in de 9
e
 klas gestopt met school. Ze 

is nu twee jaar niet naar school geweest, maar 

kon onlangs naar de overbruggingsschool van 

CASA. Haar moeder vindt dat ze haar school 

op zijn minst tot de 10
e
 klas af moet maken, 

zodat ze een diploma van de middelbare 

school heeft (vergelijkbaar met VMBO). Maar 

Pothum kan niet zo goed leren. Ze vindt het 

heel moeilijk op school, vooral Engels en 

wiskunde. CASA gaat kijken of het voor haar 

niet beter is om een vakopleiding te doen waar 

ze dan mee aan de slag kan.  

 

CASA wil werkende kinderen kansen bieden 

voor een betere toekomst. Werkende kinderen 

kunnen overbruggingsonderwijs en 

vakonderwijs volgen bij CASA. Ook 

ondersteunt CASA de gezinnen van deze 

kinderen. Kijk voor meer info op: 

www.kerkinactie.nl/casa.  

 

Bedankt voor uw steun voor dit werk! 


