
 

Pakistan - NOAD  
VERSTERKING VAN LANDLOZE ARBEIDERS  EN 

VERSTANDELIJK BEPERKTE KINDEREN 
LANDLOZE ARBEIDERS 
70% van de plattelandsbevolking in het 
Punjabgebied van Pakistan heeft geen 
eigen land tot zijn of haar beschikking. Het 
dagloon van een loonarbeider is €1,50. 
Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan 
niemand van leven! Daarom zoeken deze 
mensen naar andere manieren om te 
kunnen voorzien in eigen 
levensonderhoud. Honderden gezinnen 
willen een micro-onderneming starten. 
 
Micro-ondernemingen 
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
NOAD organiseert voor 575 arme 
gezinnen micro-ondernemersgroepen. 
Binnen die groepen krijgen de landloze 
arbeiders training, technische kennis, klein 
startkapitaal en begeleiding voor een 
micro-onderneming. De geplande micro- 
ondernemingen zijn o.a. verkoop van 
groenten, eieren, melk, alledaagse 
gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of 
mobiele telefoons. Naast de realisatie van 
micro-ondernemingen geven zij ook veel 
aandacht aan het creëren van 
bewustwording voor ondernemerschap bij 
duizenden andere kwetsbare gezinnen. 
 
Netwerk 
In 2003 werd NOAD (Netwerk van 
Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) 
opgericht door drie christelijke organisaties. 

De organisatie is actief in het zuiden van de 
provincie Punjab (in Vehari, Sahiwal en 
Khanewal). NOAD traint loonarbeiders en 
arme gezinnen, zodat ze een hoger inkomen 
krijgen en betere voeding. 
 
GEHANDICAPTE KINDEREN 
 
Kinderen verborgen houden 
Tijdens hun werk zagen de medewerkers van 
NOAD de schrijnende situatie van kinderen 
met een verstandelijke beperking. Binnen de 
kleine, afgelegen plattelandsdorpen hielden 
de ouders deze kinderen verborgen. Ze 
vonden het moeilijk om ermee om te gaan. 
Schaamte overheerste, evenals de opvatting 
dat het krijgen van een kind met een 
beperking een straf van God zou zijn. 
Bovendien was er veel armoede. Met een 
kind met een beperking, moet er altijd iemand 
thuis zijn, waardoor veel vrouwen niet 
werken. Dat betekent minder inkomen, terwijl 
zij veel medische kosten moeten maken voor 
de verstandelijk beperkte kinderen.  
 
Veel gehandicapten in Pakistan 
In Pakistan is weinig aandacht voor 
mensen met een geestelijke handicap, 
Naar schatting 2.5% van de bevolking lijdt 
aan een geestelijke handicap en ongeveer 
de helft hiervan (45%) is jonger dan 18 
jaar. Op het platteland van Punjab in 
Pakistan trouwen veel mensen met 
iemand uit de eigen familie. De kans om 
een kind met een beperking te krijgen 
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neemt daardoor toe. Veel mensen weten 
dat niet of onderschatten dit risico. Naar 
schatting is tien procent van de inwoners 
in de gebieden waar NOAD werkt 
verstandelijk beperkt.  
 
Gehandicapten vaak slecht behandeld 
Mensen met een handicap kunnen vaak geen 
inkomen verdienen. Geestelijk gehandicapten 
behoren tot de twintig allerarmsten. Veel 
mensen geloven een handicap een straf van 
God is of een ongeluk. Families schamen 
zich hiervoor. Zij zien hun gehandicapte 
familielid niet als volwaardig familielid. Omdat 
men gelooft dat de handicap een vloek is, 
zoekt men  hulp bij traditionele en religieuze 
genezers. Men sluit de gehandicapte in huis 
op. Hun leven is verschrikkelijk. Het leven 
van geestelijk gehandicapte vrouwen is ook 
heel slecht. Veel geestelijk gehandicapte 
jonge meisjes worden geketend of achter slot 
en grendel opgesloten in huis. Hun leven is 
slechter dan dat van dieren.  
 
Te weinig hulp voor gehandicapten 
In Pakistan staat de specialistische zorg voor 
kinderen met een beperking in de 
kinderschoenen. Er zijn geen sociale 
voorzieningen. Op het platteland heeft de 
arme en vaak laaggeletterde bevolking geen 
toegang tot basisvoorzieningen, zoals 
onderwijs, een baan, gezondheidszorg en 
hulpinstanties. Dat betekent dat ouders hun 
leven lang voor hun kind moeten zorgen 
zonder hulp. Dat is fysiek en mentaal zeer 
zwaar. Door onbekendheid en misvattingen 
tellen mensen met een verstandelijke 
beperking vaak niet mee. Ze krijgen niet de 
zorg een en aandacht die ze juist zo hard 
nodig hebben. 
 
Liefde, aandacht en zorg 
NOAD laat gezinnen zien zien hoe kinderen 
met een verstandelijke beperking zich kunnen 
ontwikkelen en tot bloei kunnen komen door 

de juiste zorg, liefde en aandacht. Ook leren 
ze ouders hoe ze aanspraak kunnen maken 
op de rechten die er zijn voor hun kinderen. 
NOAD wil de situatie van 90 verstandelijk 
beperkte kinderen verbeteren, zodat ze zich 
op emotioneel, fysiek en sociaal beter kunnen 
redden.  
 
Zelfredzaamheid en meedoen 
De medewerkers van NOAD stelden een 
programma samen, waarbij zij de situatie 
van kinderen met een verstandelijke 
beperking willen verbeteren. 
Zelfredzaamheid van de ouders of 
verzorgers staat daarbij voorop. En dat 
mensen met een verstandelijke beperking, 
zoveel mogelijk meedoen met het 
dagelijkse leven. NOAD ondersteunt 
ouders ook om een beroep te doen op 
voorzieningen waar ze recht op hebben.. 
Pakistaanse gezinnen met gehandicapte 
kinderen hebben recht op financiële 
ondersteuning vanuit de overheid en op 
medische zorg.  
 
Zelfhulpgroepen 
Om de ouders zoveel mogelijk samen te 
laten werken, zijn zelfhulpgroepen 
opgericht. Dit zijn zelfhulpgroepen van 
ouders met kinderen met een beperking. 
In deze groepen verenigen zij zich, om 
elkaar te helpen, te ondersteunen en 
samen sterker te staan. Zo staan zij 
bijvoorbeeld sterker bij onderhandelingen 
met de overheid. NOAD coördineert deze 
zelfhulpgroepen. Bovendien helpt NOAD 
met goede medische ondersteuning en 
onderwijs.  
 
Christenen en moslims in Pakistan 
In Pakistan wonen 200 mensen waarvan 
drie miljoen protestantse christenen zijn. 
Het merendeel van de inwoners volgt de 
islam, de staatsgodsdienst. Christenen 
worden achtergesteld en in veel gebieden 
onderdrukt. Een grote bedreiging vormt de 
blasfemiewet, de wet op godslastering. 
Wie de Islam beledigt of de profeet 
Mohammed, riskeert de doodstraf. Deze 
wet wordt vaak onjuist uitgelegd. 
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Christenen hebben daar regelmatig last 
van. 
In de zelfhulpgroepen ontmoeten moslims 
en christenen elkaar. Ze herkennen 
elkaars problemen en trekken met hulp 
van NOAD gezamenlijk op om de situatie 
van hun kinderen te verbeteren.  

 
Helpt u mee om levens van landloze 
arbeiders en verstandelijk beperkte 
kinderen in Pakistan te verbeteren? 
Hartelijk bedankt! 
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