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Elk jaar worden er meer dan 15.000 

minderjarige meisjes in Nepal door 

mensenhandelaren ontvoerd, onder

valse voorwendselen van huis weggelokt

of verkocht door familie. Ze komen

terecht in bordelen, massagesalons en

dance bars en worden daar seksueel

geëxploiteerd. Vaak jarenlang worden ze

vele malen per dag verkracht. Dit is het 

verhaal van Renuka Sherpa (20).

ALLES IN MIJN LIJF DEED PIJN, ZO ERG 

DAT IK NAUWELIJKS KON LOPEN



‘Ik heb best een gelukkige jeugd gehad, samen met mijn vader, moeder 

en broertje. Althans, tot ik een jaar of acht was. Mijn broertje werd toen 

heel erg ziek, zo ziek dat hij er uiteindelijk aan overleed. Hij was pas een 

jaar. Mijn moeder was ontroostbaar, ik weet nog dat ze aan een stuk 

door huilde. Ook mijn vader kon niet met het verdriet omgaan, hij 

vluchtte vaak het huis uit en op een dag verliet hij ons. Van het ene op 

het andere moment was alles anders. Nu mijn vader weg was, hadden 

we geen geld meer om eten, kleren of huur van te betalen. Mijn moeder 

moest nu gaan werken. Ze kon een baan krijgen in de 

entertainmentsector, maar ik had geen idee wat dat inhield.’ 

BRUTE VERKRACHTING

‘Ik was nu haar enige kind en ze wilde me niet alleen thuislaten, bang 

dat mij iets zou overkomen. Na school moest ik naar haar werk toe, ze 

noemde het een restaurant, en wachten tot ze klaar was. Ik vond het 

daar niet fijn, de sfeer die er hing, de mensen die er kwamen, maar ik 

kon nergens anders heen. Meestal gingen we pas laat in de avond naar 

huis. In die tijd was mijn moeder steeds vaker dronken en zorgde ze 

slecht voor mij. Ik voelde me alleen, ik had geen broer of zus, geen 

vrienden. Op een dag, ik was elf jaar, ben ik verkracht door een klant. 

Toen ik weer bijkwam, deed alles in mijn lijf pijn, zo erg dat ik nauwelijks 

kon lopen. Ik ben alleen naar huis gegaan en heb dagen gehuild. Van pijn 

en verdriet. Er was niemand om me te troosten, mijn moeder was aan 

het werk. Bovendien was ze nu de hele tijd dronken en sloeg ze me 

regelmatig. Niemand weet dat dit mij is overkomen, ook mijn moeder 

heb ik het nooit verteld. Na de verkrachting ging ik een tijd niet meer 

naar school, ik wilde helemaal niets. En ik was bang. Bang voor de man 

die mij had verkracht, bang voor alle jongens en mannen op straat. Ik 

kon niet naar ze kijken zonder te denken aan wat er met mij was 

gebeurd. In elke man zag ik een potentiële verkrachter. Het ging steeds 

slechter met me, ik was depressief en voelde me schuldig, maar 

niemand zorgde voor me. Ik wilde het liefst weglopen van huis, maar 

waar kon ik heen? Ik had geen familie, geen vrienden, niemand.’  

SEKSUEEL GEËXPLOITEERD

‘Mijn moeder bleef in het restaurant werken, maar daar wilde ik niet 

meer heen. Ik had ondertussen door wat voor plek het was, een plek 

waar mannen kwamen om seks te hebben. Maar soms moest ik wel, om 

iets te eten, thuis was er namelijk niets. Op een dag werd mijn moeder 

ziek en moest ze naar het ziekenhuis. Ik was veertien jaar en alle zorgen



kwamen op mijn schouders terecht. Vooral geldzorgen, geld om eten te 

kopen en de dokters te betalen. Maar waar haalde ik het vandaan? Met 

mijn vader had ik sinds hij was vertrokken geen contact meer en mijn 

moeders inkomen viel weg omdat ze niet meer werkte. Via via hoorde ik 

van een dance bar waar ze meisjes zochten. Ik hield van dansen, 

daardoor kon ik mijn zorgen vergeten, dus als ik daar geld mee kon 

verdienen… De realiteit bleek anders, behalve dansen moest ik ook seks 

hebben met de klanten. Of ik het nou wilde of niet, mijn baas dwong me 

gewoon. Of hij voerde mij en de andere meisjes dronken, zodat we niet 

te veel tegenstribbelden en deden wat de klanten wilden. Soms was ik 

zo bedwelmd dat ik maar half wist wat er gebeurde. Ik was fysiek en 

emotioneel verdoofd, leefde in een waas.’

NIEUWE START

‘Bijna twee jaar heb ik in de dance bar gewerkt waar ik werd seksueel 

werd geëxploiteerd. Ondertussen was mijn moeder beter en pakte ze 

haar oude werk op. Ze was weer veel dronken en depressief. Ik 

realiseerde me dat ik in dezelfde val terecht was gekomen als mijn 

moeder destijds. En dat er geen vangnet is voor mensen in economisch 

zwakke situaties. Daardoor voelde ik me zo verdrietig, ik wilde dit niet 

meer doen, ik wilde dat mijn moeder dit niet meer hoefde te doen. Van 

een meisje hoorde ik over Free a Girl, over hun opvanghuis. Op een dag 

heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt en ben ik daar heen gegaan. Dat 

was de start van een nieuw leven. Ik kreeg begeleiding, therapie en 

medische hulp. Ik kreeg aandacht, er werd voor me gezorgd. Nu heb ik 

een ritme in mijn dagen, ik ga ook weer naar school en ik loop stage als 

juridisch assistent op het politiebureau. Met de dag voel ik me 

zelfverzekerder, geloof ik weer in mijzelf. Mijn oude leven heb ik achter 

me gelaten, ik kijk weer vooruit. Zo wil ik na de middelbare school 

verder studeren. School for Justice van Free a Girl biedt me die kans. Een 

goede opleiding is zo belangrijk om zelfstandig en onafhankelijk te 

kunnen zijn, om een beter leven te hebben. Dat wil ik ook voor mijn 

moeder. Ik weet dat ze zich schaamt. Ze moet weg uit die walgelijke 

seksindustrie. En de handel in minderjarige meisjes moet stoppen. 

Daarom studeer ik rechten. Ik wil advocaat worden en strijden voor 

anderen, voor rechtvaardigheid en gerechtigheid. Zelf heb ik geen 

rechtszaak tegen mijn baas aangespannen. Nog niet. Het verleden doet 

nog te veel pijn, daar moet tijd overheen gaan. Maar de criminelen die 

minderjarige meisjes verhandelen en hen tot prostitutie dwingen 

moeten worden gestraft. Daar ga ik voor strijden. Dat is mijn doel.’
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Elk jaar worden er meer dan 15.000 

minderjarige meisjes in Nepal door 

mensenhandelaren ontvoerd, onder

valse voorwendselen van huis weggelokt

of verkocht door familie. Ze komen

terecht in bordelen, massagesalons en

dance bars en worden daar seksueel

geëxploiteerd. Vaak jarenlang worden ze

vele malen per dag verkracht. Dit is het 

verhaal van Sunhari Tamang (19).

IK LEEFDE RUIM 2,5 JAAR IN EEN HEL



‘Ik ben opgegroeid in een dorpje op het platteland. Mijn vader en 

moeder, mijn opa en oma, mijn twee broers, mijn zusje en ik, we 

woonden met z’n allen in een huis. Een happy family zou je zeggen, 

maar dat waren we absoluut niet. Mijn ouders waren continu dronken 

en ruzieden bijna de hele dag, vaak om niks. Zelfs toen mijn moeder 

zwanger was van mijn jongere zusje bleef ze drinken. Daarnaast 

mishandelde mijn vader mijn moeder zo erg, dat ze er geestelijk en 

lichamelijk aan onderdoor ging en ze ons, haar eigen kinderen, 

verwaarloosde. De enige plek waar ik aan deze ellende kon ontsnappen 

was school, daar voelde ik me veilig. Toen het onverantwoordelijke 

gedrag van mijn ouders steeds erger werd, moest ik wel de zorg voor 

mijn broers en zusje op me nemen. Ik had geen andere keuze.’

GEDWONGEN TOT PROSTITUTIE

‘In die tijd voelde ik me vaak verdrietig en eenzaam. Ik was net veertien 

jaar en zorgde al voor een heel gezin. Er was nauwelijks geld om eten en 

kleding te kopen. Mijn vader verdiende niet veel en wat hij kreeg, ging 

op aan drank. Er was maar een oplossing: ik moest zelf een baan zoeken 

en zo aan geld zien te komen. Op een dag sprak een aardige oudere man 

mij aan, hij kon wel werk bij een hotel in de stad voor mij regelen. Ik 

weet niet waarom, misschien kwam het omdat ik nog zo jong was of 

omdat ik zo graag geld wilde verdienen voor mijn broers en zusje, maar 

ik vertrouwde hem. Een paar dagen later nam ik de bus, naar het hotel 

in Kathmandu. In het hotel bleek ik niet het enige minderjarige meisje te 

zijn, er waren er veel meer. Al snel kwam ik erachter dat mijn baas hen 

dwong seks te hebben met klanten. Ik schaamde me zo, want wat 

volgens die “aardige” man een hotel was, bleek in werkelijkheid een 

illegaal bordeel te zijn. Ook ik moest na een tijdje klanten seksueel 

bevredigen, maar ik weigerde. Keer op keer. Tot mijn baas mij begon te 

bedreigen, uit te schelden en te slaan. Alles om mij te dwingen aan het 

“werk” te gaan. Ik weet nog dat ik dagenlang alleen opgesloten zat in 

een kamertje. De enige mensen die ik dan zag, waren de mannen die mij 

verkrachtten. Soms zag ik even de andere meisjes, soms ook tijden niet. 

Ik huilde veel, sliep nauwelijks, voelde me onveilig en depressief. Ik 

walgde ook van mezelf, van alles en iedereen. Op een gegeven moment 

raakte ik helemaal in mezelf gekeerd, om te blokkeren wat er met me 

gebeurde. Natuurlijk heb ik aan ontsnappen gedacht, maar dat was 

onmogelijk. Er was continu iemand die je in de gaten hield en het hotel 

was altijd afgesloten. Ik kon nergens heen. En salaris? Dat kreeg ik 

natuurlijk niet.’



MIJN DOEL

‘Bijna 2,5 jaar heb ik in deze hel geleefd, tot Free a Girl mij en de andere 

meisjes bevrijdde. Ze brachten me naar een opvanghuis en ik weet nog 

hoe blij ik me voelde, voor het eerst in jaren. Blij dat ik weg was van die 

vreselijke plek en slechte mensen. Blij dat ik weer de zon zag en vogels 

hoorde fluiten. Er was volop aandacht voor mij, volop hulp om mij er 

weer bovenop te krijgen. Ik kreeg traumatherapie om de ellende uit mijn 

jeugd en het bordeel te verwerken, ik leerde omgaan met mijn emoties 

en voor mijzelf op te komen. En ik kon mijn middelbare school afmaken, 

ik was sinds ik voor mijn broers en zusje ging zorgen niet meer naar 

school geweest. Dankzij al deze hulp kreeg ik langzaamaan weer 

vertrouwen. In mijzelf en in mijn toekomst.

Op een dag vertelde iemand van het opvanghuis over School for Justice 

van Free a Girl. Daar kon ik als survivor van seksuele exploitatie een 

opleiding volgen aan de universiteit om me daarna in te zetten in de 

strijd tegen gedwongen prostitutie en straffeloosheid. Dat sprak mij 

enorm aan, want deze vreselijke mensenhandel moet stoppen. Ik 

studeer nu maatschappelijk werk via School for Justice. Waarom deze 

studie? Omdat er iets moet veranderen in onze maatschappij en om dat 

te bereiken moet ik de samenleving beter begrijpen, weten hoe mensen 

handelen en waarom, welke problemen er zijn en hoe gaan we daar mee 

om. Of in het geval van kinderprostitutie: waarom onderkennen we dat 

probleem niet? Waarom doen we daar niets of weinig aan? Ik wil de 

samenleving veranderen, de manier waarop mensen denken en doen. Ze 

misbruiken hun vrijheid ten koste van hun verantwoordelijkheden. Mijn 

eigen familie is daar een goed voorbeeld van. Ik wil dat mensen 

begrijpen dat het leven niet bestaat uit dagen voorbij laten gaan, maar 

dat ze beseffen wat hun verantwoordelijkheden zijn, naar elkaar, naar 

hun kinderen en de samenleving.’

EEN VOORBEELD ZIJN

‘Ik had nooit durven hopen dat ik ooit aan de universiteit zou studeren. 

Maar ik heb deze kans gekregen en met beide handen aangepakt. Waar 

ik over vijf jaar sta? Als maatschappelijk werker zet ik me dan in om 

jonge meisjes bewust te maken van en voor te lichten over 

mensenhandel, om te voorkomen dat ook zij seksueel geëxploiteerd 

worden. Maar ik zal ook survivors helpen een toekomst op te bouwen 

en vooral motiveren, sterker maken om aangifte tegen hun daders te 

doen. Ik wil een voorbeeld voor ze zijn. Daarom is het belangrijk dat de 

wereld mijn verhaal hoort en ervan leert.’



Elk jaar worden er meer dan 15.000 

minderjarige meisjes in Nepal door 

mensenhandelaren ontvoerd, onder

valse voorwendselen van huis weggelokt

of verkocht door familie. Ze komen

terecht in bordelen, massagesalons en

dance bars en worden daar seksueel

geëxploiteerd. Vaak jarenlang worden ze

vele malen per dag verkracht. Dit is het 

verhaal van Nisha Ghising (22).
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IK WERD GEDWONGEN SEKS TE HEBBEN MET 

KLANTEN, MEERDERE KEREN PER DAG



‘Ik heb een liefdevolle jeugd gehad. We gaven om elkaar, mijn vader, 

moeder, vijf oudere broers en ik. Ons huis, in een dorpje buiten de 

Kathmanduvallei, was ook echt een thuis. Daar zorgde mijn moeder wel 

voor. Ze stond altijd voor ons klaar, maakte het gezellig. Samen eten, dat 

vond ze belangrijk. Ik herinner me nog goed de heerlijke geur als ze aan 

het koken was. Ook mijn vader zorgde er zo veel mogelijk voor dat het 

ons aan niets ontbrak. En hij kon prachtig vertellen, over vroeger, over 

fantasie, van alles. Vaak zaten we samen en luisterde ik naar zijn 

verhalen. Ik had een goede band met hem. Het enige wat ik minder leuk 

vond, was school, ik speelde liever buiten met mijn vriendinnen.’

GEDWONGEN TOT SEKS

‘Mijn ouders wilden graag dat ik naar de middelbare school ging, maar 

de dichtstbijzijnde was in Kathmandu. Een tante van ons woonde daar 

en mijn vader had geregeld dat ik bij haar kon wonen. Ik vond het niet 

leuk om weg te gaan, maar ik wilde mijn ouders niet teleurstellen. 

Eenmaal in Kathmandu vertelde mijn tante dat ik natuurlijk naar school 

zou gaan, maar dat ik ook moest werken. Ze had immers extra kosten. Ze 

had zelfs al een baan voor mij gevonden bij een massagesalon. Ik was 

zestien jaar, kwam van het platteland en had geen idee wat dat werk 

eigenlijk inhield. Daar kwam ik de eerste dag al achter. In de 

massagesalon waren voornamelijk minderjarige meisjes, gekleed in 

strakke topjes en te korte rokjes. Ze masseerden de klanten, bijna 

allemaal mannen, en moesten hen ook seksueel bevredigen. Ik was in 

shock en vertelde het aan mijn tante. Ze stelde me gerust dat ik niks 

tegen mijn zin hoefde te doen, maar na een paar dagen dwong mijn 

baas mij toch om seks te hebben met klanten. Hij dreigde me in elkaar 

te slaan en zou mijn salaris inhouden als ik het niet deed. Weer vertelde 

ik aan mijn tante wat er in de salon gebeurde en ik kwam erachter dat ze 

precies wist hoe het er daar aan toeging. In plaats van mij te steunen, 

werd ze boos. Ze schold me uit, vernederde me, zei dat als ik niet ging 

werken ik ook mijn school niet zou kunnen afmaken. Maar het ergste 

was dat ze dreigde mijn ouders te vertellen dat ik dit soort werk deed. Ik 

schaamde me zo en realiseerde me dat als ze dat deed, mijn ouders de 

schande van het dorp zouden zijn. Zo is de cultuur in Nepal nou 

eenmaal. Ik had in mijn ogen geen andere keuze, ik moest bij de 

massagesalon blijven werken. Niet alle massages eindigden in seks, 

maar de meeste wel. Ik bleef me daartegen verzetten, zeggen dat ik het 

niet wilde, maar keer op keer bedreigde mijn baas me. Ik voelde me 

smerig, boos en verdrietig, maar vooral alleen.’



KANSEN EN RESPECT

‘Het duurde drie jaar voordat ik uit deze ellende kon ontsnappen. Een 

vriendin van school vermoedde iets en heeft me meegenomen naar Free 

a Girl. Ik ben haar daar eeuwig dankbaar voor. Dankzij haar kwam ik in 

dit opvanghuis terecht, een fijne plek waar ik me weer vrij en veilig kon 

voelen. Eindelijk. Maar ik zat ook vol emoties, boosheid, negativiteit en 

schaamte, met name ten aanzien van mijn ouders. Ze hebben zo veel 

voor mij gedaan, ze zouden het niet begrijpen. Ik kan en wil het ze 

daarom nooit vertellen. Dat geheim vreet soms aan me. Door de 

begeleiding hier heb ik wel geleerd met al mijn emoties om te gaan, het 

een plek te geven en weer op een positieve manier naar mezelf te kijken 

en een toekomst op te bouwen. Ik houd van de wijze hoe ze zich hier 

voor survivors inzetten en tegen seksuele exploitatie strijden, het 

inspireert me enorm.

Na het afronden van mijn middelbare school ben ik via School for Justice 

van Free a Girl aan de studie psychologie begonnen. Ik heb mijn 

bachelor gehaald en ga nu voor mijn master. Mijn droom is om als 

psycholoog te werken met minderjarige meisjes die net als ik seksueel 

zijn uitgebuit, die zijn verkracht of te maken hebben gehad met huiselijk 

geweld. Ik wil hen een toekomst geven, net zoals ik die kans heb 

gekregen. Behalve psychologie volg ik ook een lerarenopleiding. Om het 

probleem van mensenhandel aan te pakken wil ik bij jonge meisjes 

bewustzijn creëren, leren hoe ze veilig en voorzichtig kunnen zijn en dat 

ze met respect behandeld moeten worden.’

DE TOEKOMST

‘Ik heb altijd hoop gehouden op een betere toekomst, dat hield me 

overeind. In mijn achterhoofd wist ik dat er op een dag gerechtigheid 

zou zijn. Dat ik zou kunnen studeren en onafhankelijk zou worden, zodat 

ik dat werk nooit meer hoefde te doen. Waar ik over vijf jaar sta? Dan 

ben ik een goede dochter, psycholoog en leraar. Ik wil dat mijn ouders 

trots op mij zijn voor wat ik heb bereikt. Een keer per maand ga ik naar 

ze toe, thuis is nog steeds een fijne plek. Mijn tante heb ik sinds ik naar 

het opvanghuis ging nooit meer gezien, daar heb ik ook geen behoefte 

aan. Over vijf jaar hoop ik ook met een studie rechten te zijn begonnen. 

Mijn droom is ook om strafrechtadvocaat te worden en te strijden voor 

gerechtigheid. Ik kan dan aan twee kanten werken: als psycholoog de 

survivors helpen en als advocaat de mensenhandel stoppen én de 

criminelen achter de tralies krijgen. Want de straffeloosheid is groot en 

dat wil en moet ik aanpakken.’


