
DE KAMILLEKINDEREN IN SEKEM: EEN ALTERNATIEF VOOR KINDERARBEID
Sekems Kamillekinderenproject trekt internationale media-aandacht

Op 12 juni 2007, de internationale dag tegen 
kinderarbeid, werd de aandacht wereldwijd ge-
richt op een van de grootste problemen van de 
ontwikkelingslanden: miljoenen kinderen zijn 
gedwongen onder erbarmelijke omstandighe-
den te werken omdat het gezinsinkomen niet 
toereikend is om voldoende bestaanszekerheid
op te bouwen. De media besteedden uitge-
breid aandacht aan de achterliggende proble-
men. Het Kamillekinderenproject van Sekem, 
een biologisch-dynamisch landbouwproject 60 
km ten noorden van Cairo, werd daarin als bij-
zonder alternatief belicht.

De initiatiefnemers zijn vanzelfsprekend blij 
met deze positieve media-aandacht. Zij voelen 
zich gesteund en aangemoedigd bij het zetten 
van nieuwe stappen. De huidige fase van het 
project zien zij niet als ideaal voor de kinderen 
omdat het geen oplossing biedt voor de onder-
liggende, complexe problemen waardoor kin-
derarbeid in Egypte zo’n wijdverbreid ver-
schijnsel is. Zij zijn er echter van overtuigd dat 
dit project binnen de gegeven beperkingen in 
staat is de betrokken groep kinderen een con-
creet alternatief te bieden. Ook weet Sekem 
die kinderen te bereiken wier ouders niet willen 
of kunnen meerwerken aan andere ontwikke-
lingsprogramma’s. 

Bij de kinderen wordt de eigen verantwoorde-
lijkheid en het zelfrespect versterkt. Niet 
slechts onder het oog van de camera's, maar 
iedere dag en sinds vele jaren werkt Sekem 
aan het scheppen van een duurzame oplos-
sing. De Kamillekinderen werken weliswaar op 
de Sekemfarm, maar het werk is aan hun mo-
gelijkheden aangepast. Ze worden door speci-
aal opgeleide leraren begeleid die aan hun 
kinderlijke behoeften kunnen voldoen. Boven-
dien volgen ze gedurende de helft van de dag 
basisonderwijs dat de aansluiting op vervolg-
onderwijs mogelijk maakt. Niet alleen wordt 
hun dagelijks leven daardoor het leven waard; 

door hun opleiding hebben ze een echt toe-
komstperspectief.

Momenteel zijn ongeveer tachtig kinderen 
vanaf twaalf jaar bij het project op de Sekem-
farm betrokken. Sekem reageert daarmee op 
het reëel bestaande probleem van kinderar-
beid in Egypte, waar ondanks een wettelijk 
verbod volgens officiële schattingen 1,6 mil-
joen kinderen in de informele sector werken –
voornamelijk in de landbouw, op straat of in de 
huishouding. Zij gaan niet naar school of heb-
ben die slechts korte tijd bezocht en werken 
als rechtenloze dagloners zonder perspectief 
op een beroepsopleiding en regulier werk. 

Sekem biedt de kinderen daarentegen gedu-
rende meerdere jaren een vaste aanstelling. 
Ze voeren in de landbouw uitsluitend lichte ta-
ken uit zoals het plukken van kamillebloemen
en guave- of eukalyptusbladeren. Daarbij wor-
den ze door speciaal opgeleide leraren en so-
ciaal werkers begeleid die op de behoeften van 
de kinderen kunnen inspelen en bijvoorbeeld 
tijdens het werk met hen zingen in plaats van 
met stokslagen te dreigen. 



De helft van de dag volgen de kinderen on-
derwijs. Zij leren behalve lezen, schrijven en 
rekenen ook zingen en andere kunstzinnige 
vaardigheden, luisteren naar verhalen en mu-
siceren. Hiermee halen zij de basisschool in, 
wat een belangrijke voorwaarde is voor het 
volgen van een beroepsopleiding. 

“Algehele vorming is ons doel” verklaart Gamal 
el Sayid, directeur van de Sekemschool. “Wij 
beschouwen en behandelen de kinderen als 
mensen met hun eigen waardigheid. Zij ont-
vangen bij ons een veelomvattende opleiding 
die lichaam, ziel en geest voedt.”

’s Morgens krijgen alle kinderen een glas bio-
logische melk, waarna ze gezamenlijk hun 
tanden poetsen. ’s Middags wordt er een war-
me, biologische maaltijd geserveerd. In de Se-
kemkliniek wordt hen zonodig medische ver-
zorging geboden en wordt hun bewustzijn voor 
hygiëne ontwikkeld.

De kinderen verdienen met hun halve dagen 
werk ongeveer 150 egyptische pond per 
maand, ruim de helft van het gemiddelde sala-
ris van een basisschoolleraar.

Het succes van het project heeft zich in de 
loop der jaren bewezen. “Wij nemen bij deze 
kinderen een enorme ontwikkeling waar” aldus 
Gamal el Sayed. “Ieder kind ontwikkelt zich op 
zijn eigen wijze, maar in het algemeen hebben 
we een zeer hoog slagingspercentage bij de 
afsluiting van de basisschool. En ik ben bijzon-

der verheugd over iedere “carrière” die een re-
guliere betrekking bij Sekem tot gevolg heeft, 
of het nu als medewerker in de koeienstal is of 
als arbeider in een van de bedrijven die onze 
producten verwerken. Maar ook buiten Sekem 
biedt deze vorm van begeleiding de kinderen 
nieuwe kansen, doordat ze naast de gebruike-
lijke cognitieve vaardigheden leren zelfstandig 
te werken en hun leven zelf ter hand te nemen.

Een bijzondere erkenning viel het project ten 
deel toen Egyptes first lady, Suzanne 
Mubarak, bij haar bezoek aan Sekem op 12 
mei speciale aandacht schonk aan het werk en 
het onderwijs van de Kamillekinderen. De pre-
sidentsvrouw is bijzonder in scholingsprojecten 
geïnteresseerd en beloofde haar steun voor de 
op handen zijnde uitbreiding van het project in 
andere delen van Egypte. 

Vanuit Duitsland en Nederland wordt het 
project gesteund door de Verein zur Förderung 
kultureller Entwicklung in Ägypten en de 
Vriendenkring Sekem als onderdeel van een 
groter project voor de ontwikkeling van dertien 
dorpen in de omgeving van Sekem. Ook de 
Sekembedrijven dragen aan de financiering bij, 
want alleen met de arbeid van de kinderen zijn 
de bijkomende kosten voor maaltijden en 
educatie niet op te brengen.
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