Oaxaca is de op één na armste staat van Mexico
Eind 2016 kon stichting STINICA het bedrag van vijfduizend euro doneren voor
de bouw van een extra klaslokaal voor Mexicaanse straatkinderen in de stad
Oaxaca. Marisol Chávez Bautista van het centrum CANICA vertelt in het
volgende interview waarom deze donatie zo belangrijk voor het centrum is.
De deelstaat Oaxaca in het zuiden van Mexico is de op één na armste staat van Mexico. In deze
staat, waar veel indianen wonen, leeft 68% van de bevolking in armoede. Door de armoede verhuizen
veel gezinnen van het platteland naar de stad, zoals de hoofdstad van deze staat Oaxaca de Juárez.
Sociale uitsluiting door relationele problemen is ook een veel voorkomende reden dat gezinnen van
het platteland naar de stad verhuizen.
Deze gezinnen vinden huisvesting in aparte wijken in de stad. De huizen in deze wijken worden
gebouwd op onverharde vloeren en hebben meestal geen drainage, sanitaire voorzieningen,
elektriciteit en stromend water. De woningen zijn vaak te klein voor de grote gezinnen. De mensen
worden gedwongen om laagbetaalde banen te accepteren zonder sociale zekerheid en weinig of geen
sociale erkenning. Veel van deze mensen verdienen hun geld op straat. Onder deze straatwerkers
bevinden zich ook veel kinderen.
In 2015 werkten in de staat Oaxaca 102.712 kinderen op straat. Van deze kinderen was 93%
werkzaam in een niet toegestane activiteiten. Een groot deel van de kinderen, zo’n 37%, ging niet
naar school. De huidige wetgeving en acties door het bestuur van de deelstaat Oaxaca om
kinderarbeid uit te roeien hebben geleid tot grotere clandestiniteit, onzichtbaarheid en ontkenning van
kinderarbeid op straat. Officiële cijfers over het aantal kinderen dat op straat werkt in de stad Oaxaca
zijn er niet.
Wat doet CANICA voor deze gezinnen?
CANICA werkt met kinderen, adolescenten en hun families die op straat werkzaam zijn of geen vaste
baan hebben. Ze hebben beroepen als voedselverkoper, straatverkoper, artiest, schoonmaker, (auto)
ramenlapper, metselaar, afwasser, dagloner of motortaxichauffeur.

Ze wonen in precaire woningen met meestal meer dan vier kinderen. Het zijn vaak éénoudergezinnen
(alleenstaande moeders) waar armoede en geweld heerst. Verstoken van de meest fundamentele
rechten zoals veiligheid, bescherming en genegenheid. Veel ouders, ongeveer 70%, hebben de
basisschool niet afgemaakt of zijn analfabeet. Bijna alle kinderen hebben opvoedproblemen, zoals
niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister (waardoor je niet aangemeld kan worden op een
school), leerproblemen, vroegtijdig verlaten van school of het niet betrokken zijn van een vader bij het
onderwijsproces.
Hoe helpt CANICA deze families?
Canica heeft een programma opgesteld die bestaat uit drie fasen van interventie.
De eerste fase is de ‘Contact en voorlichtingsfase’. Gedurende ongeveer zes maanden wordt er
contact gelegd met de werkende bevolking op straat en worden zij bewust gemaakt van het belang
om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.
Hierna volgt de tweede fase van ‘Intensieve begeleiding’. Gedurende drie tot vier jaar worden
moeders, vaders, kinderen en adolescenten intensief begeleid in de vier velden: gezondheid, affectieemotioneel, cognitief en sociaal. Tijdens deze fase krijgt het hele gezin onderwijs, psychologische
ondersteuning, is er aandacht voor voeding en beweging, schoolmaaltijden en is er aandacht voor de
schendingen van mensenrechten.
De laatste fase is de ‘participatie en sociale betrokkenheid’ fase. In deze fase wordt er een gezinsplan
opgesteld en gewerkt naar het moment om op eigen benen te gaan staan. Deze begeleiding duurt
ongeveer 1 jaar.

Waarom is het voor het centrum CANICA belangrijk dat de extra verdieping gebouwd kan
worden?
Het centrum werkt met drie ploegen. In de ochtend krijgen de kinderen les. De middaggroep is
verzadigd en voor de avondgroep staan er gezinnen op de wachtlijst. Er is dus behoefte aan meer
lokalen. Daarnaast kan met de bouw van de extra verdieping het aantal begunstigden in de toekomst
verdubbeld worden.

Het centrum CANICA

Hoe veel mensen worden er door CANICA begeleid?
In 2015 begeleidde CANICA 91 families, 188 kinderen en adolescenten (3 – 17 jaar) en werden er
meer dan 300 mensen direct en indirect bereikt.
Hoe staat het met de bouw van de extra verdieping?
Mede door de donatie van STINICA kan er in 2017 gestart worden met de bouw van het
computerlokaal en de toiletunit met een apart meisjes- en jongensdeel. Voor de bouw van de rest van
de verdieping, waaronder drie klaslokalen, is nog geld nodig.
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