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– In Nigeria zijn bijna 40% van alle meisjes getrouwd voor hun 15e levensjaar. –  

Marianna, 13 jaar oud:  
“Ik heb net gehoord dat ik op donderdag naar mijn nieuwe man gebracht zal worden. 
Onderweg naar huis hoorde ik de buren zeggen ‘We zagen mensen bij je thuis. 
Iemand heeft om je hand gevraagd.’ Ik ben helemaal niet blij.” 

– Waarom kindhuwelijken? –  

TRADITIE 

Marianna’s moeder:  
“Ik ben getrouwd toen ik 10 jaar oud was. Toen ze me naar deze man brachten, waar 
ik mee moest trouwen, dacht ik dacht het mijn vader was.” 

ARMOEDE 

Marianna’s moeder: 
“Ik ben weduwe – mijn man is dood. Zelfs al had ik geen extra monden te voeden, ik 
lig altijd ’s nachts wakker van de vraag ‘Wat ga ik morgen eten?’”  

EER 

Marianna: 
“Mijn oom zei: ‘Je gaat niet naar school en het maakt zou me heel verdrietig maken 
als je hier blijft rondhangen zodat ik op een dag moet horen dat je zwanger bent.’” 

– Het resultaat van zwangerschap kan catastrofaal zijn voor meisjes, hoe het ook 
gebeurd is. – 

Dr. Elhadji – Hainikoye dii Dosso ziekenhuis: 
“Dit is een vijftienjarig meisje dat zwanger was had een fistel toen ze hier kwam. De 
geboorte duurde onderhand drie dagen.” 

Haoua – 15 jaar oud: 
“Dit was mijn eerste baby. De bevalling deed zoveel pijn. Ik was ontzettend bang. Nu 
heb ik mijn blaas niet onder controle en doen mijn benen echt pijn.” 

– Een baby van een tienermoeder heeft twee keer zoveel kans te overlijden in de 
eerste maand. – 

– Haoua’s baby ging dood tijdens de geboorte. – 

Dr. Elhadji: 
“De bekken zijn nog niet volledig ontwikkeld, dus een bevalling is vrijwel onmogelijk. 



Al deze jonge meisjes in afgelegen gebieden die zwanger zijn, kunnen de baby niet 
baren en krijgen een fistel.” 

Haoua:  
“Je weet wat ik heb meegemaakt – de geboorte en wat er nu met me gebeurd. Ik 
voel me depressief. Ik wil niet nog een keer zwanger worden. Als mijn man van me 
wil scheiden, maakt me dat niet uit. Ik weet dat ik genoeg geleden heb en ik wil dat 
niet nog een keer doormaken.” 

– Een meisje onder de 15 heeft vijf keer zoveel kans om te overlijden tijdens een 
bevalling dan een vrouw van in de 20. – 

Marianna: 
“Ik  ben alleen nog maar verdrietig sinds ik erachter kwam. Ik kan ’s nachts niet 
slapen en ik ga het huis niet meer uit, want ik voel dat iedereen naar mij kijkt, als een 
nieuwe bruid.” 

– Als je wil weten wat er met Marianna gebeurd is, kijk dan de film 13 en Een Bruid – 
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