
WAAR ZIT MICA IN?

TELEFOON LAPTOP MAKE-UP

TANDPASTA PRINTPLATEN HAARLAK

VERF AUTO-ONDERDELEN

WAT IS MICA?

Mica is een mineraal dat wordt  
gewonnen uit rotsen. Het heeft 
een glanzend effect, isoleert en  
is hittebestendig. Het zit daarom 
in veel van onze dagelijkse pro-
ducten, zoals in cosmetica, auto’s, 
elektronische apparaten en lak.



HET VERHAAL VAN POOJA
De elfjarige Pooja zit in haar schooluniform op de grond en kijkt gespannen naar 

het bordspel. Ze gooit en scoort hoge punten, iedereen juicht. School is een  
geweldige plek. "Ik ben dol op school", zegt Pooja uit Jharkhand, India.  
"Ik leer er veel, krijg materialen om mee te spelen en ik krijg er te eten."

Tot voor kort draaide Pooja's leven om het mineraal mica. Mica bestaat in de kleuren 
rood, wit en zwart. Eerst wordt het uit de mijn gehaald. Dan moet je met je handen  
de modder eraf halen. Het wordt gesorteerd, gespleten en gesneden, voegt ze toe.  

Helaas komt deze kennis niet uit een schoolboekje, maar uit Pooja's eigen  
ervaring als mijnwerker.

Alles veranderde toen de kinderclub Pooja's ouders overtuigde. Nu gaat Pooja naar 
school en ze kijkt er elke morgen naar uit om te gaan. Ook haar ouders zijn geholpen. 
"Mijn ouders werken nu op het land. Zij verbouwen groente en verdienen meer dan 

vroeger". Pooja gaat een betere toekomst tegemoet. Maar er zijn nog veel kinderen die 
dagelijks de micamijn in moeten. Geeft u hen ook een kans om naar school te gaan?

POOJA’S LEVEN IS IN EEN JAAR TIJD ENORM VERANDERD. 
Ze was slachtoffer van de omstandigheden, maar nu heeft ze  

haar toekomst in eigen hand.

MET UW STEUN KUNNEN WE NOG VEEL MEER KINDEREN 
ALS POOJA EEN BETERE TOEKOMST BIEDEN.

“Elke dag moest ik van 8 uur ’s 
morgens tot 4 uur ’s middags 
de mijnschacht in om mica te 
verzamelen. Het was helemaal 
donker en ik moest via een ladder 
naar beneden klimmen. Het was 
heel eng, want er konden ieder 
moment rotsen op me vallen”.


