
 

 

 

Kinderarbeid in Cambodja 
Veel kinderen in Cambodja werken om geld te verdienen voor het gezin 

 
Sidet kan niet naar school. Hij moet werken om geld te verdienen voor het gezin. Hij verzamelt flesjes 

en verdient hiermee maar 30 cent per dag. 

Cambodja ligt in Zuidoost Azïe tussen Thailand en Vietnam. En het is meer dan vier keer zo groot als 

Nederland. We zijn in het plaatsje Neak Loeung. Het is een goede plek om eten en drinken te verkopen aan de 

reizigers. Die gooien trouwens ook een hoop afval op straat en ook daar is een klein beetje geld mee te 

verdienen. Hier woont Sidet en ik ben natuurlijk erg nieuwsgierig naar hoe het er binnen uitziet. Schoenen uit. 

Schoenen uit. Hallo. Dat kan je zien, dat is je moeder. And brother and sister. Ik ben een beetje groot voor 

hier! Dat is Sidet’s tante. Ja, dit is de woonkamer eigenlijk. Het is een heel simpel huisje van golfplaten en 

hout. 

Sidet, you work here in the harbour, what do you do exactly? I can imagine you get very tired because it’s very 

dusty there and it’s very hot? What happens on a day when you cannot work? Dus we moeten flesjes vinden. 

Drinkflesjes, want die zijn geld waard. Zo, dit stinkt! Nou, maar er liggen er wel. Ja, there is one. En hier ook. 

Oké, dat is goede opbrengst. 

Dit is ook plastic. I’ll take it. Krukjes, en dat weegt wel wat. 

Dit is volgens mij de plek, kijk maar, waar de kinderen alles naartoe brengen. Er liggen heel veel blikjes en 

grote zakken met flesjes. Ik ben benieuwd hoeveel Sidet vandaag heeft verdiend. Dit is allemaal plastic. Dit is 

het moment om het te wegen. Hoeveel is het? Anderhalve kilo. Ja, hij krijgt het meteen. Maar 1500 Ril, dat is 

ongeveer 30 cent voor een hele dag werken! Dat is heel weinig. 


