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

Beroepsopleiding —
een bescheiden start
Het Asmoli Development Block
bestaat uit 77 dorpen met een bevolking van ongeveer 250.000. We hebben
ons dorpsontwikkelingsprogramma
dus uitgebreid met 30 dorpen, met
een bevolking van ongeveer 100.000.
Hier wonen veel mensen die de
nodige kennis en vaardigheden ontberen om werk te vinden, hetzij in de
steden, hetzij ter plaatse. Van bij de
start van ons project waren wij ons
ervan bewust dat er een beroepsopleiding zou moeten komen. Het is van
groot belang dat de dorpsbewoners
gesteund worden om vaardigheden
te verwerven zodat ze zelf projecten
kunnen opstarten die een inkomen
kunnen opleveren. Het eerste wat ons
te doen stond was de dorpsbewoners,
De diploma-uitreiking is
een belangrijke ceremonie
die compleet ongeletterd zijn en vastv or alle
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zitten in hun dagelijkse routines en
gewoonten, hierop voor te bereiden.
Er waren enkele jaren werk op basistoen veel moeite om hen te overtuigen om deel
niveau voor nodig om hen te emanciperen. In
te nemen aan het programma, en op het laatste
het begin waren ze wantrouwig, maar geleidemoment lieten ze het afweten… Maar nu is de
lijk begonnen zij mee te werken en uiteindelijk
situatie helemaal anders. Ze staan te trappelen
kregen ze een voldoende mate van vertrouwen
om te mogen deelnemen aan alle programma’s
in ons en in zichzelf. Nu zijn ze er klaar voor
die wij aanbieden ! Niemand aarzelt nog om erom een stap verder te gaan...
gens alleen naartoe te reizen of te overnachten.
Een paar jaar geleden hadden wij al een
Als we terugkijken op het traject dat wij hebklein aantal vrouwen uit ons project geselecben afgelegd dan is het duidelijk hoe moeilijk
teerd voor een managersopleiding in de stad
het is om het verleden los te laten, maar als
Moradabad. Er was accommodatie voor hen
dat eenmaal is gelukt, dan wenkt er een nieuw
voorzien voor een overnachting. Het kostte ons
leven in vrijheid !
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De laatste jaren waren wij aan het uitkijken
naar mensen die in staat waren om een beroepsopleidingscentrum te leiden. We hebben zelfs
enkele goed bekend staande technische scholen
benaderd, zoals Don Bosco, in Delhi, in de hoop
dat zij ons misschien wat goede vaklui zouden
kunnen bezorgen.
Het probleem was altijd hetzelfde : we konden geen betrouwbare mensen vinden aan wie
we een vakschool zouden kunnen toevertrouwen. De faciliteiten die in de steden aanwezig
zijn ontbreken in de dorpen en goed opgeleide,
efficiënte mensen vinden gemakkelijk werk in
de steden en zijn er dus niet happig op om in
een landelijke omgeving te gaan werken.
Toen dachten we eraan Prathama Bank
te benaderen, die beschikt over een opleidingscentrum in de naburige stad Moradabad. Prathama Bank is een pionier in Micro Finance.
Al onze microkredietgroepen zijn ingeschreven
in de plaatselijke afdeling van deze bank in
het dorp Asmoli. De bestuurders van de bank
hebben veel waardering voor het werk dat wij
in deze streek verrichten. Tijdens ons laatste
bezoek zijn we met onze dorpsanimators de
voorzitter van de bank gaan opzoeken en hebben we gesproken over de mogelijkheid om in
samenwerking met hen een plaatselijk opleidingscentrum op te richten.
De voorzitter was bereid om de opleiding te
leveren, als wij zouden zorgen voor een gebouw,
de administratie voor onze rekening zouden
nemen, enz. Dat was een uitstekende oplossing voor ons, en we zijn meteen gestart met de
uitvoering van het project. Drie klaslokalen van
de Sint-Antoniusschool werden omgetoverd tot
een opleidingscentrum en we zorgden ervoor
dat al wat het centrum nodig had, in orde werd
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gebracht. Er ging bijna meteen een 45-daagse
cursus snit en naad van start voor 40 vrouwen.
Het nieuws over de beroepsopleiding die
van start was gegaan in de vleugel van de SintAntoniusschool waar het sociale centrum gevestigd is, werd door iedereen met enthousiasme
onthaald. Vele van onze dorpsbewoners hadden
reikhalzend uitgekeken naar dit moment. Het
microkredietprogramma heeft al velen van hen
uit de meest ellendige armoede getild, en dit
opleidingscentrum zal hen in staat stellen om
vaardigheden te verwerven, zodat er veel meer
mogelijkheden voor hen openliggen.

En hoe werkt het eigenlijk ?
Er zullen verschillende cursussen gegeven
worden, allemaal met de bedoeling om de deelnemers specifieke vaardigheden te bezorgen
waarmee ze kleinschalige projecten kunnen
opstarten om hun kost mee te verdienen. Deze
cursussen worden gekozen op basis van onze
evaluatie van de mogelijkheden die de streek
biedt. Zodra we beschikken over de nodige informatie over een geplande cursus, begint ons
team van sociale werkers die te verspreiden
onder de dorpsbewoners. De geïnteresseerden
gaan rechtstreeks naar ons opleidingscentrum
om zich in te schrijven. Het enige dat de deelnemers hoeven te betalen is hun inschrijvingsgeld,
dat 0,25 cent bedraagt. Dit dient om te beletten
dat mensen zich inschrijven en vervolgens om
één of andere onbenullige reden afzeggen. Er
worden snacks geserveerd tijdens elke sessie
en indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd.
Als de afgestudeerden financiële steun
nodig hebben om een zaak op te starten dan
krijgen ze een lening. Wij hebben vastgesteld
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dat degenen die zich inzetten en hard werken,
succesvol worden. Zij zijn gelukkig en halen het
maximum uit de kans die hun wordt geboden.
Intussen hebben we al een naaicursus
gehad, een imkeropleiding, een cursus schoonheidsverzorging, borduren, kaarsenmaken,
zeep zieden, zuivel en veeteelt, management,
vermicomposteren, kinderverzorging en kruiden kweken.
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Op 6 september 2012 hebben we ons beroepsopleidingscentrum in de Sint-Antoniusschool ingewijd. De voorzitter van de Prathama
bank en vele andere verantwoordelijken hebben
deelgenomen aan de viering, met de honderden
dorpsvrouwen die waren samengekomen om
deze heuglijke dag te vieren. Om de gelegenheid
nog zinvoller te maken, lieten we ze samenvallen
met het slot van een 45-daagse cursus snit-ennaad. Bij deze gelegenheid reikte de Prathama
bank de diploma’s uit en de bank schonk de
bovendien een beurs van Rs.1000 (14 euro) aan
elk van de 40 deelnemers aan de cursus. (Een
naaimachine kost Rs.2200 = 35 euro).
Dit nieuwe programma brengt ons een stap
dichterbij ons doel: het bereiken van de zwaksten in de maatschappij, om hen te helpen hun
eigen kost te verdienen. Dit centrum en ons microkredietprogramma zullen hun de financiële
steun en de basisvaardigheden bezorgen om een
nieuw leven te kunnen beginnen.

Het succesverhaal van Naunita
Vele dorpen die buiten de radius van ons
project liggen hebben ons al gevraagd
om onze werkzaamheden ook naar hun
bewoners uit te breiden. Het probleem is
altijd ons beperkte aantal medewerkers.
We hebben onlangs een aantal kandidaten
benoemd, maar die hebben het allemaal
opgegeven. Het is niet gemakkelijk om
van huis tot huis te gaan en met de dorpsbewoners te praten. Daar is veel geduld
voor nodig, diplomatie en goede wil. Maar
niet bij Naunita. Tot vorig jaar had Naunita niet de kans om te genieten van onze
programma’s, want haar dorp lag buiten
ons werkingsgebied. Ze heeft dan maar
geduldig afgewacht. Toen we haar dorp
toevoegden aan ons projectterrein, werd ze
meteen lid van een zelfhulpgroep en nam ze
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met veel enthousiasme een microkrediet op. Haar echtgenoot Singh bezit
een heel klein lapje grond, maar zijn
vader bewerkt het nog en leeft van de
opbrengst. Om zelf te overleven leent
Singh dus een stukje grond van een
dorpsgenoot. De opbrengst daarvan
volstond ternauwernood om zijn gezin
te onderhouden. Naunita, hun twee
dochters en hun enige zoon hielpen
hem op het land. Ze konden zich niet
veroorloven om hun kinderen naar
een behoorlijke school te laten gaan.
Ze wilden hun zoon graag naar een
betere school sturen, maar dat lukte
hun niet. Toen Naunita hoorde dat
er een nieuwe snit-en-naadopleiding
zou starten, kwam ze zich bij ons
inschrijven. Ze zat in de eerste groep
die de 45-daagse cursus volgde en
ontving dus ook de speciale beurs
van Rs. 1000 (14 euro) van de bank
om haar eigen zaak te beginnen. De
rest van het geld leende ze van de
Self Help Group (SHG) zodat ze een
naaimachine kon kopen. Ze begon
thuis te werken. De mensen vonden
dat ze goed werk leverde en haar faam
verspreidde zich in het dorp.
Ze kreeg steeds meer klanten, dus
leende ze meer geld van de SHG, ze
kocht nog twee naaimachines en leerde haar dochters stikken. Aangezien
ze een behoorlijk inkomen begon te
krijgen, kon ze haar zoon inschrijven in een private Hindi middelbare
school. Intussen heeft haar oudste
dochter de cursus schoonheidsverzorging gevolgd en is zij thuis aan de slag
gegaan als schoonheidsspecialiste.
Voor de volgende stap leende Naunita 550 euro van de bank. Daarmee
richtte ze thuis een kledingwinkel in.
Zij en haar dochters runnen dus nu
een naaiatelier, een kledingwinkel en
een schoonheidssalon, in hun woning.
Intussen vindt ze haar huis nu te klein
voor die activiteiten, dus wil ze iets
huren in Asmoli en haar zaak daar onderbrengen. Ze verdient ongeveer 250
euro per maand, na afbetaling van de
lening. Voor haar lijken de zware jaren
nu tot het verleden te behoren. Ze is
heel gelukkig en trots op haar succes.
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Met het geld dat ze geleend
heeft kon Naunita een
succesvolle winkel beg
su
ginnen !

BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532
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