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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »

Self Help Group — Een Platform 
voor de Verzelfstandiging van Vrouwen ?

1.2 miljard mensen hebben minder dan één 
dollar per dag om van te leven. Vaak zijn de vrou-
wen verantwoordelijk voor het grootbrengen van 
de kinderen van deze wereld, en hun armoede 
resulteert in fysieke en sociale onderontwikkeling 
bij de kinderen. Studies hebben uitgewezen dat 
vrouwen een goed kredietrisico vormen, en dat 
vrouwen bovendien hun inkomsten investeren 
in het welzijn van hun gezin. Tegelijkertijd gaan 
vrouwen binnen hun gezin een hogere status 
genieten als zij inkomsten genereren.

Microkrediet is een hulpmiddel dat al enkele 
jaren zijn nut bewijst om mensen te helpen hun 
armoede te overwinnen. Het komt erop neer dat 
aan arme, werkloze mensen heel kleine bedragen 
worden geleend. Daarmee kunnen deze verpau-
perde mensen (meestal vrouwen) zelfstandig aan 
de slag gaan om inkomsten te verwerven die hen 
uit de armoedeval helpen. U weet wellicht dat 
Mohammed Yunus de Nobelprijs voor de Vrede 
heeft gekregen voor de opmerkelijke resultaten 
die hij heeft bewerkstelligd met zijn toepassing 
van microkrediet bij de armen in Bangladesh. 
Microkrediet heeft op verschillende plaatsen ter 
wereld goede resultaten opgeleverd, maar uit 
recente onderzoeken in India is gebleken dat 
het systeem in dit land niet heeft gewerkt. In 
vele gevallen heeft het de levens van de armen 
integendeel juist nog ellendiger gemaakt, doordat 
ze opgezadeld werden met substantiële leningen 
en hoge interesten. In Zuid-India hebben velen 
om die reden zelfmoord gepleegd. De Indiase 
regering heeft een ander systeem, «Self Help 

Group» (zelfhulpgroep), als alternatief voor deze 
microfinanciering voorgesteld.

Een «Self-Help Group» is een kleine vrijwil-
ligersvereniging van arme mensen. Zij verenigen 
zich om hun gemeenschappelijke problemen op 
te lossen met zelfhulp en wederzijdse hulp. De 
zelfhulpgroep moedigt zijn leden aan om kleine 
bedragen te sparen. Dit spaargeld wordt in een 
gemeenschappelijk fonds bij een bank bewaard, 
op naam van de zelfhulpgroep. Op die manier 
leren de leden om samen te werken en in groep 
te handelen. De zelfhulpgroepen zorgen voor 
een spaarmechanisme dat aangepast is aan de 
behoeften van hun leden. Ze zorgen tegelijk ook 
voor een rendabel systeem om hun leden kleine 
kredieten te kunnen verstrekken.

Werk in uitvoering in de Dorpen
In onze nieuwsbrief van september 2006 

hebben we al gemeld dat we vrouwengroepe-

IIkIkIkIk bbbenen nna éééééén jjjaar nog eens ttteruggegaan naaarar 
India ! In dat ene jaar is er heel wat veranderd in 
het leven van onze leerlingen aan de Sint-Anto-
niusschool. De oudsten waren trots omdat ze in 
het Engels met mij konden converseren. Is het 
niet geweldig dat zij nu van gedachten kunnen 
wisselen met een buitenstaander die hun taal niet 
spreekt ? Zij beginnen zich ook allerlei dingen af 
te vragen, ze beginnen zelfstandig te denken… wijj
hebben ertoe bijgedragen dat voor hen de wereld 
is opengegaan...
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ringen hebben opgericht in de 5 dorpen in de 
omtrek van de Sint-Antoniusschool om hen op 
sociaal en economisch vlak te verzelfstandigen. 
In elk van deze dorpen hebben wij ook «Self Help 
Groups» opgericht. Elk lid van een zelfhulpgroep 
spaart Rs.10 (0,17 €) per week, en dat bedrag 
wordt op een gemeenschappelijke bankrekening 
gestort. Later kunnen deze vrouwen dan een 
lening krijgen uit dit spaarfonds, en langs deze 
weg wat inkomsten genereren. De interesten die 
zij moeten terugbetalen zijn veel lager dan de 
normale tarieven. De manager van de plaatselijke 
bank was bereid om informatie te komen geven 
over de verhouding tussen de zelfhulpgroep en 
de bank, en hij legde aan de vrouwen uit hoe 
belangrijk het was om te sparen en wat de mo-
gelijkheden waren om meer financiële steun te 
krijgen. Intussen zijn de vrouwen geïnteresseerd 
in dit programma. In het begin moesten wij van 
deur tot deur gaan om hen te komen halen voor 
elke vergadering, maar nu komen zij uit zichzelf: 
een hele verandering is dat !

Vergadering van de vereniging
Vorige maand hebben wij een bewustma-

kingsvergadering belegd voor de 150 vrouwen uit 
de vijf dorpen waar wij «Self Help Groups» heb-
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ben opgericht De bijeenkomst had plaats in de 
Sint-Antoniusschool. We hadden een deskundige 
uitgenodigd om een oriënteringslezing te geven 
over het onderwerp «Vrouwen en ontwikkeling». 
Annie betwijfelde of de mannen hun vrouwen zou-
den toestaan om naar de vergadering te komen, 
want sommige dorpelingen hadden het gerucht 
verspreid dat Annie het op een akkoordje had 
gegooid met de school om daar 150 vrouwen te 
verzamelen om ze dan in het schoolgebouw te la-
ten steriliseren ! Dat soort geruchten worden wel 
vaker verspreid in de dorpen, en wij moeten dan 
ook altijd zeer omzichtig te werk gaan. Tot onze 
verbazing zijn bijna alle vrouwen toch naar de 
vergadering gekomen. Zij waren heel blij met het 
programma, en wij waren weer een stap dichter 
genaderd tot ons doel: hun vertrouwen winnen 
om hen zo goed mogelijk te kunnen steunen.
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