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STICHTING PECA
Stichting PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie die zich met
het project: ‘The Saviours Welfare’ inzet voor Pakistaanse Christenen in
Khaliq Nagar een sloppenwijk in Lahore, Pakistan. In 2010 is er een
kerkelijke gemeente gesticht en er is gestart met basisonderwijs. De
afgelopen jaren is dit alleen maar gegroeid en is er sprake van een
prachtig project!
Basisonderwijs

Kinderhostel

Sinds 2010 is er basisonderwijs
waar kinderen leren lezen en
schrijven.

Opvang, maaltijden,
slaapplek voor kinderen
van dagloners.

Voortgezet onderwijs

Ouderenopvang

Vervolg op het primaire
onderwijs, samen hebben de
scholen 270 leerlingen.

Opvang, twee maaltijden
per dag, slaapplek
dakloze ouderen.

Volwassenonderwijs

Waterpomp

Naaiatelier, de kans op werk
wordt hiermee voor de
vrouwen vergroot.

Gefilterd water, wat zorgt
voor beter hygiëne. Het
gaat ziektes als tyfus tegen.

Kerkelijke gemeenschap

Vrijkopen slaven

Diaconale- & pastorale hulp,
700 gemeenteleden.

KINDEREREN ZIJN VAAK BIJ HUN
OUDERS TIJDENS HET WERK BIJ DE
STEENFABRIEKEN.
Lahore Pakistan, februari 2020

Vrijkopen en begeleiden
gezinnen verbonden aan
de steenfabrieken.

STICHTING PECA
SITUATIE BIJ DE STEENFABRIEKEN 2021
Pakistan staat bekend als een land waar moderne slavernij en arbeidsuitbuiting
het diepst geworteld zijn. Dit heeft zware gevolgen voor het leven van de
slavenarbeider en hun families. Volgens de Global Slavery Index telt Pakistan
3.186.000 miljoen mensen die in moderne slavernij leven. De slavenarbeiders van
de steenbakkerijen vertegenwoordigen het grootste deel van deze groep.
Recente onderzoeken hebben aangetoond dat Pakistan 20,000 steenfabrieken
telt waar ongeveer 4,5 miljoen mensen, waaronder ongeveer 1 miljoen kinderen,
werken als moderne slaven. De meeste arbeiders op deze steenfabrieken zijn
christenen. In Pakistan is 2% van de bevolking Christen. Opvallend genoeg is de
aanwezigheid van christelijke arbeiders in steenbakkerij velen malen groter dan
hun nationale percentage. Volgens cijfers van de provincie Punjab is ongeveer
60 procent van de arbeiders die in de steenbakkerijen in Punjab wonen en
werken christen. Deze aantallen nemen af in de zuidelijke regio's.
Moderne slavernij in Pakistan ontstaat door de erbarmelijke
werkomstandigheden en de zeer lage lonen. Arbeiders zijn steeds vaker
genoodzaakt om geld te lenen van hun werkgever. Rente op zulke leningen is
erg hoog en zorgt ervoor dat de arbeiders diep in schulden raken. Hierdoor
blijven de arbeiders van generatie tot generatie werken in dezelfde steenfabriek.
Als gevolg hiervan werken de meeste arbeiders van de steenfabrieken als
gebonden arbeiders. Dit houdt in dat ze een arbeid-krediet contract hebben
waardoor ze verplicht zijn om te werken voor een lage of geen loon, totdat ze
hun schulden hebben afgelost. Stichting PECA wil de slavenarbeiders die in een
zeer kritieke toestand verkeren een nieuw toekomstperspectief bieden door hen
te redden uit de vicieuze cirkel van een leven lang werken in de steenfabriek.
In 2021 is het Stichting PECA gelukt om in samenwerking met een aantal
organisaties en particulieren rond de 20 gezinnen vrij te kopen van de
steenfabrieken door hun schulden af te lossen en hen een nieuw
toekomstperspectief te bieden met een inkomsten generende programma.

KINDEREREN ZIJN VAAK BIJ HUN
OUDERS TIJDENS HET WERK BIJ DE
STEENFABRIEKEN.
Lahore Pakistan, februari 2020
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STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Akbar Masih
61 jaar
Rs. 225.000, € 1.184,21

Akbar Masih (61) heeft 25 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Samen met zijn vrouw heeft hij 3 volwassen dochters die inmiddels zijn getrouwd
en elders wonen. Akbar en zijn vrouw zijn al op leeftijd en krijgen steeds meer
lichamelijke ongemakken die het werk op de steenbakkerijen onmogelijk maken.
Bovendien heeft Akbar al jaren last van hartproblemen en een zeer hoge
bloeddruk. Als gevolg daarvan is Akbar deels verlamd aan de rechterkant van
zijn lichaam. Zijn vrouw werkte alleen zonder hulp, maar voor haar was dit niet
meer te doen. Ze moesten steeds vaker geld lenen van hun werkgever,
waardoor ze een hoge schuld opbouwden van Rs 125.000. Door hun leeftijd was
het onmogelijk om deze schuld zelfstandig af te lossen.
TSW heeft besloten om de schuld van Akbar en zijn vrouw af te lossen. Daarna is
er samen met Akbar gekeken naar mogelijkheden waarmee inkomsten
genereerd konden worden voor hem en zijn vrouw. Akbar had ervaring in
laswerk, daarom wilde hij zijn eigen lasbedrijf openen. Zodoende heeft TSW hem
geholpen aan een werkplek, materiaal en gereedschap voor zijn eigen
lasbedrijf. Tegelijkertijd werd ook gezocht naar een nieuwe woonplaats voor
Akbar en zijn vrouw. Hun oudste dochter woont samen met haar gezin in een
dorpje buiten de stad Lahore. TSW heeft een huurhuis gevonden bij haar in de
buurt. Op deze wijze kan hun dochter ook voor haar ouders zorgen en zijn ze in
de buurt van hun kleinkinderen. TSW heeft een huurvoorschot van 3 maanden
voldaan. Akbar kan hiermee vooruit sparen voor de huur.

Akbar Masih bij zijn werk op de steenfabrieken.

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Akbar Masih
61 jaar
Rs. 225.000, € 1.184,21

De onderhandelingen met de werkgever

Het lasbedrijf van Akbar Masih

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Babar Masih
37 jaar
Rs. 225.000, € 1.184,21

Babar Masih (37) heeft 10 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Samen met zijn vrouw heeft hij 4 jonge kinderen. Babar heeft vroeger twee
banen gehad. Hij werkte in de ochtend op de steenbakkerij en in de middagen
en avonden bij een bekistingsbedrijf. Een paar jaren geleden kreeg hij een
hernia waardoor hij niet meer op twee plekken kon werken. Door zijn schulden
kon hij niet weg bij de steenbakkerij en moest stoppen bij de bekistingsbedrijf.
Tegelijktijdig moest hij wel vaker geld lenen om zijn medische behandeling te
veroorloven. Inmiddels heeft hij zijn behandelingen gehad, maar hij heeft nog
veel pijn bij bepaalde handelingen en kan niet langer gehurkt werken in de
steenbakkerij.
TSW besloot om Babar vrij te kopen door zijn schuld van Rs. 180.000 af te lossen.
Vervolgens werd er samen met Babar gekeken naar mogelijkheden waarmee
inkomsten genereerd konden worden voor hem en zijn gezin. Aangezien Babar
veel ervaring heeft in bekisten wilde hij zijn eigen bedrijf beginnen. TSW heeft
hem hiermee geholpen door materiaal aan te schaffen.
Daarnaast werd ook gezocht naar een nieuwe woonplaats voor Babar en zijn
gezin. Babar is oorspronkelijk een bewoner van de sloppenwijk Khaliq Nagar en
had daar nog een huis die leeg stond. Het gezin is terugverhuisd naar Khaliq
Nagar. Zijn vrouw volgt een naaicursus bij TSW en kan hiermee in de toekomst
ook voor zichzelf werken. Hun kinderen gaan naar de school van TSW.

Babar en zijn vrouw ondertekenen de screeningsformulier en ontvangen een
startkapitaal voor hun bedrijf.

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Abid Masih
21 jaar
Rs. 275.000, € 1.447,38

Abid Masih (21) werkte vanaf zijn 9e als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Samen met zijn vrouw heeft hij 3 jonge kinderen.
Abid is geboren met een longziekte waardoor zijn longen niet optimaal
functioneren. Hierdoor heeft hij veel moeite met ademhaling tijdens inspanning.
In de afgelopen tijd is de gezondheid van Abid sterk achteruit gegaan. Het werd
steeds zwaarder voor hem om te blijven werken in de steenbakkerij. Hij moest
ook steeds vaker geld lenen voor zijn medische kosten en het levensonderhoud
van zijn gezin.
Tijdens de lockdown had Abid werk gevonden bij een touwweverij. Daar heeft
hij het vak geleerd en veel ervaring opgedaan. Toen de steenbakkerijen weer
open gingen moest hij terug vanwege zijn openstaande schulden.
TSW besloot om de volledige schuld van Abid af te lossen. Daarna werd samen
met Abid gekeken naar mogelijkheden waarmee inkomsten genereerd konden
worden voor hem en zijn gezin. Aangezien Abid veel ervaring heeft in het weven
van touw wilde hij samen met zijn vrouw hun eigen bedrijf opzetten. TSW heeft
hen hiermee geholpen door materiaal aan te schaffen voor hun bedrijf. Ze
kregen ook een kleine startkapitaal waarmee ze konden starten.
TSW heeft het gezin ook geholpen met een verhuizing naar Youhanabad. Hun
kinderen gaan vanuit Youhanabad ook dagelijks naar de school van TSW.

Abid en zijn vrouw aan het werk op de steenbakkerij

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Abid Masih
21 jaar
Rs. 275.000, € 1.447,38

Abid en zijn vrouw aan het werk in hun eigen onderneming

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Mushtaq Masih
37 jaar
Rs 200.000, € 1.052,63

Mushtaq Masih (37) woont en werkt sinds zijn geboorte al in een steenbakkerij. Hij
is getrouwd en heeft 3 jonge kinderen. Een paar jaren geleden heeft Mushtaq
een hartaanval gehad tijdens het werk. Hierdoor heeft hij functieverlies aan de
linkerhelft van zijn lichaam. Tevens is zijn linkerarm deels verlamd. Als gevolg
hiervan is het werk op de steenbakkerij haast onmogelijk voor hem. Om hem te
ontlasten werkten zijn vrouw en kinderen ook op de steenbakkerij, maar dit deed
Mushtaq veel verdriet, omdat hij zijn kinderen naar school wilde sturen en een
ander toekomstperspectief wilde bieden.
Na zijn hartaanval had zijn vrouw veel geld geleend voor zijn behandeling en de
medische kosten die daarna volgden. Het gezin had een hoge schuld van Rs.
175.000. TSW besloot om de volledige schuld van Mushtaq af te lossen, omdat hij
als enige kostenwinnaar voor zijn gezin niet in staat zal zijn om de schuld volledig
of deels af te lossen. Daarna werd samen met Mushtaq gezocht naar
mogelijkheden waarmee inkomsten gegenereerd konden worden voor hem en
zijn gezin. TSW vond een baan voor hem op een boerderij waar hij kan zorgen
voor de koeien. Dit werk is zeer geschikt voor hem, omdat hij hier ook kan werken
met zijn beperking. Het gezin is verhuisd naar een dorp in de buurt van zijn
nieuwe werk. Hun kinderen gaan naar de lokale school in hun nieuw
woonplaats.

Onderhandelingen met de werkgever van Mushtag

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Mushtaq Masih
37 jaar
Rs 200.000, € 1.052,63

Mushtag op zijn nieuwe werk

Mushtag en zijn gezin in hun nieuwe woning

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Hanif Masih
75 jaar
Rs. 250.000, € 1.315,79

Hanif Masih (75) is een oudere man. Hij woont en werkt sinds zijn geboorte al in
een steenbakkerij. Hij is getrouwd en heeft 6 volwassen kinderen die hun eigen
gezinnen hebben en elders wonen. Hanif Masih en zijn vrouw zijn erg oud en
kunnen het zware werk op de steenbakkerij niet meer aan. Ze moeten steeds
vaker geld lenen om rond te komen en hadden een hoge schuld van Rs.
165.000.TSW besloot om de volledige schuld van Hanif af te lossen, omdat hij
door zijn leeftijd niet in staat zal zijn om de schuld zelfstandig af te lossen.
Hanif is op leeftijd en kan geen zwaar werk doen. Toch moest er gezocht
worden naar een passende oplossing waarmee hij inkomsten kon genereren
voor zijn vrouw en zichzelf. Een paar kinderen van Hanif wonen in zijn
oorspronkelijke dorp waar hij nog een stuk grond heef. Hij heeft TSW verzocht om
een huisje te laten bouwen op zijn grond zodat hij daar samen met zijn vrouw
kan wonen. Zijn kinderen wonen ook in dezelfde dorp en kunnen nu
gemakkelijker voor hun ouders zorgen. Naast zijn huis heeft hij ook een stuk
grond waarop hij groente en kruiden kan telen die hij kan verkopen op de lokale
markt. Hiermee is hij ook gegarandeerd van een kleine inkomen.

Hanif Masih bij zijn arbeiderswoning bij de steenfabrieken

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Sharoz Masih
21 jaar
Rs. 105.000, € 552,63

Sharoz Masih (21) woont en werkt sinds zijn geboorte in een steenbakkerij. Hij is
getrouwd en heeft 2 jonge kinderen. Sharoz is een jonge man en werkte hard in
de steenbakkerij. Een paar maanden geleden heeft hij tijdens het werk ruzie
gekregen met zijn islamitische collega’s. Hierbij ontstond een zware
woordenwisseling waarbij beide partijen verkeerde uitspraken hebben gedaan.
Als gevolg hiervan ontstond een dreigende werksfeer voor Sharoz. Als
minderheid was hij extra kwetsbaar en werd steeds vaker lastig gevallen door
collega’s. Inmiddels was het leven van het hele gezin in gevaar. Sharoz wilde zo
snel mogelijk weg, maar kon de steenbakkerij niet verlaten door zijn
openstaande schulden.
TSW heeft de situatie van Sharoz beoordeeld en concludeerde ook dat het
noodzakelijk was om hem zo snel mogelijk weg te halen uit de steenbakkerij.
Daarom is zijn schuld afgelost en kon Sharoz verhuizen. TSW heeft de volledige
schuld van Sharoz afgelost, omdat hij bij een gedeeltelijke aflossing op de
steenbakkerij had moeten blijven om de rest af te lossen. In verband met de
dreigende situatie was dit niet mogelijk.
Vervolgens werd samen met Sharoz gezocht naar mogelijkheden waarmee
inkomsten genereerd konden worden voor hem en zijn gezin. Tijdens de
lockdown had Sharoz gewerkt bij een elektrobedrijf waar hij veel ervaring had
opgedaan. Hij wilde daarom een eigen bedrijf beginnen. De ouders van Sharoz
wonen in Youhanabad en Sharoz en zijn gezin konden bij hen wonen. De ouders
van Sharoz zorgen voor de kleinkinderen, waardoor zijn vrouw kan werken als
een schoonmaakster in een kledingfabriek. De kinderen zijn nog erg jong, maar
over een paar jaren kunnen ze ook naar de school van TSW.

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Rehmat Bibi
62 jaar
Rs. 75.000, € 394,74

Rehmat Bibi (62) heeft 25 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Ze is weduwe en heeft twee zonen die nog steeds bij haar wonen.
De oudste zoon van Rehmat was haar enige bron van inkomsten. Ze hadden
nog geen schulden, maar naar verwachting konden er wel schulden ontstaan in
de toekomst. De oudste zoon van Rehmat heeft namelijk twee jaar geleden een
ongeluk gehad op het werk. Door het ongeluk is zijn blaas beschadigd,
waardoor hij afhankelijk is van een katheterzak. Zijn gezondheid belemmert hem
in het werk op de steenbakkerij, want hij kan niet meer bukken of zware
objecten tillen.
TSW heeft besloten om Rehmat en haar oudste zoon te helpen. Ze hadden geen
schulden, dus TSW moest hen alleen ondersteunen in hervestiging en een nieuwe
onderneming. De oudste zoon is een getrainde kapper, dus TSW heeft een
mobiele kapperszaak voor hem geopend zodat hij naar nabijgelegen dorpen
kan reizen voor zijn werk. Zijn jongere broer is gezond en blijft werken in de
steenbakkerij. Hiermee is het gezin gegarandeerd van twee inkomens.

Foto 1: De familie van Rehmat Bibi
Foto 2: De zoon van Rehmat aan het werk als kapper

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Patras Masih
57 jaar
Rs. 250.000, € 1.315,79

Patras Masih (57) heeft 20 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Een van zijn kinderen is nog ongehuwd
en woont nog steeds bij hem.
Drie jaar geleden ontmoette Patras een oude vriend die hem voorstelde om
samen een vervoersbedrijf te beginnen. Patras was enthousiast en besloot geld
te lenen voor zijn nieuwe bedrijf. Zijn zakenpartner was een fraudeur en ging
ervandoor met het geld. Patras en zijn gezin bleven achter met een hoge
schuld. Samen met zijn zoon werkt hij jaren om hun schuld af te lossen. Inmiddels
wordt Patras ouder waardoor het steeds zwaarder wordt voor hem om gehurkt
te werken op de steenbakkerij.
TSW heeft besloten om Patras vrij te kopen door hun schuld af te lossen. Dit
betreft een bedrag van Rs. 134.000 Daarna is er samen met hen gekeken naar
een gepaste onderneming. De zoon van Patras is een getrainde kapper. TSW
heeft een kapperszaak voor hem geopend. Patras zelf heeft vroeger gewerkt als
vrachtwagenchauffeur, maar had geen rijbewijs. TSW heeft hem geholpen bij
het behalen van een groot rijbewijs. Hij werkt nu als vrachtwagenchauffeur.
Hiermee heeft het gezin inmiddels twee stabiele inkomens.

Patras Maish op zijn oude werk bij de steenfabrieken.

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Patras Masih
57 jaar
Rs. 250.000, € 1.315,79

Patras Masih (57) heeft 20 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Een van zijn kinderen is nog ongehuwd
en woont nog steeds bij hem.
Drie jaar geleden ontmoette Patras een oude vriend die hem voorstelde om
samen een vervoersbedrijf te beginnen. Patras was enthousiast en besloot geld
te lenen voor zijn nieuwe bedrijf. Zijn zakenpartner was een fraudeur en ging
ervandoor met het geld. Patras en zijn gezin bleven achter met een hoge
schuld. Samen met zijn zoon werkt hij jaren om hun schuld af te lossen. Inmiddels
wordt Patras ouder waardoor het steeds zwaarder wordt voor hem om gehurkt
te werken op de steenbakkerij.
TSW heeft besloten om Patras vrij te kopen door hun schuld af te lossen. Dit
betreft een bedrag van Rs. 134.000 Daarna is er samen met hen gekeken naar
een gepaste onderneming. De zoon van Patras is een getrainde kapper. TSW
heeft een kapperszaak voor hem geopend. Patras zelf heeft vroeger gewerkt als
vrachtwagenchauffeur, maar had geen rijbewijs. TSW heeft hem geholpen bij
het behalen van een groot rijbewijs. Hij werkt nu als vrachtwagenchauffeur.
Hiermee heeft het gezin inmiddels twee stabiele inkomens.

Patras Maish op zijn oude werk bij de steenfabrieken.

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Patras Masih
57 jaar
Rs. 250.000, € 1.315,79

De zoon van Patras aan het werk in zijn kapperszaak

De afhandeling van de hervestiging in de kapperszaak

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Mousin Masih
35 jaar
Rs. 264.000, € 1.389,47

Mousin Masih (35) heeft 10 jaren gewerkt als een slavenarbeider in een
steenfabriek. Hij is getrouwd en heeft 3 jonge kinderen. Mousin is geboren met
een huidaandoening waardoor hij niet voor een langere periode onder de zon
kan werken. Sinds een paar jaren is zijn ziekte verergert en krijt hij zeer snel een
allergische reactie van bepaalde grondstoffen zoals zand. Als gevolg hiervan
krijgt hij veel jeuk en ontstaan er wonden op zijn handen. Door deze wonden kan
hij niet werken en moet altijd wachten tot ze weer herstellen. In die periodes
leent het gezin geld voor hun levensonderhoud.
TSW heeft besloten om Mousin en zijn gezin vrij te kopen door hun schuld van Rs.
164.000 af te lossen. Daarna is er samen met Mousin gekeken naar een baan die
geen gevolgen heeft voor zijn ziekte. Zodoende werd er besloten dat hij het
meest gebaat is bij een loader-riksja. Hiermee kan hij goederen transporteren op
markten of bij andere bedrijven. TSW heeft een tweedehandse riksja voor hem
gekocht. Vervolgens is het gezin ook geholpen met een verhuizing naar de dorp
Phala dat ligt in district Kasur. Zijn vrouw heeft een baan gevonden als
schoonmaakster en hun kinderen gaan daar naar de lokale school.

Mousin bij de steenfabrieken op zijn oude werk.

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Mousin Masih
35 jaar
Rs. 264.000, € 1.389,47

Mousin bij de steenfabrieken op zijn oude werk.

Masih en zijn familie op een loader riksja

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Ashraf Masih
47 jaar
195.000 Rs. € 1.026,32

Ashraf Masih (47) heeft 13 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenfabriek.
Hij is getrouwd en heeft 1 dochter. Zijn vrouw werkte bij de eigenaar van de
steenbakkerij als schoonmaakster en had een verhouding met de zoon van haar
baas. Nadat zijn vrouw deze relatie had beëindigd werd de zoon van de baas
dreigend en dwong haar om te bekeren tot islam zodat hij niets zou vertellen
over de relatie. De vrouw van Ashraf bekende alles aan haar man en ze
besloten samen om de steenbakkerij te verlaten voordat de situatie zou
escaleren. Door hun hoge schulden was dit niet mogelijk.
TSW erkende dat hun situatie kritiek was en besloot daarom om het gezin zo snel
mogelijk vrij te kopen. Hierdoor kon het gezin zonder problemen de steenbakkerij
verlaten. TSW vond een baan voor Ashraf bij een katoenfabriek waar watten
worden gemaakt. Ashraf moet kledingfabrieken bezoeken om het resterende
textiel op te halen, zodat er watten mee gemaakt kunnen worden.
Het gezin is ook verhuisd naar de sloppenwijk Khaliq Nagar, omdat de fabriek
ook in dezelfde wijk is gevestigd. De vrouw van Ashraf heeft werk gevonden als
schoonmaakster bij een andere fabriek. Hun dochter gaat naar de school van
TSW.

De onderhandelingen met de werkgever van Ashraf

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Sadiq Masih
61 jaar
Rs. 145.000, € 763,16

Sadiq Masih (61) heeft 30 jaren gewerkt als slavenarbeider in een steenbakkerij.
Hij is getrouwd en heeft drie volwassen dochters die elders wonen met hun
gezinnen. Tijdens het werk heeft Sadiq een ongeluk gehad waarbij zijn arm is
gebroken. Sinds zijn ongeluk kan hij niet meer werken op de steenfabriek,
waardoor hij steeds vaker geld moet lenen voor zijn medische kosten en
levensonderhoud.
Door zijn ongeluk en zijn leeftijd kan hij het werk op de steenfabrieken niet meer
aan. Daarom heeft TSW besloten om hem vrij te kopen. Allereerst is zijn volledige
schuld afgelost. Vervolgens is er samen met Sadiq en zijn vrouw gekeken naar
mogelijkheden waarmee inkomstenen gegenereerd kunnen worden voor hen.
Naar aanleiding daarvan is besloten om een ezelskar voor Sadiq aan te
schaffen. Hiermee kan hij groenten verkopen op de lokale markt en in zijn vrije
tijd goederen transporteren voor anderen.
Sadiq had een huis in zijn oorspronkelijke dorp. Met behulp van TSW is hij terug
verhuisd naar zijn dorp. Zijn jongste dochter woont ook in dezelfde dorp, dus
hierdoor is hij ook dichter bij zijn kinderen en kleinkinderen.

Sadiq aan het werk bij de steenfabrieken

STICHTING PECA
GEGEVENS:
Naam:
Leeftijd:
Schuld & Hervestiging:

Sadiq Masih
61 jaar
Rs. 145.000, € 763,16

De ezelkar en de ezel van Sadiq om groenten te verkopen

Wilt u meer informatie over het
project, bezoek de website en meldt
u aan voor onze nieuwsbrief!

Wilt u doneren en zelf mee werken
aan het vrijkopen van dagloners bij
de steenfabrieken dan kunt u de
onderstaande QR-code scannen of
via de onderstaande gegevens een
donatie doen.
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Website: www.stichtingpeca.com
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