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

Uitbreiding van het
projectgebied
We voelen een dwingende
nood om ons werk in het dorp
uit te breiden naar al degenen
die daar behoefte aan hebben,
want we worden dagelijks geconfronteerd met de kwetsbare
realiteit van de mensen in de
omgeving. We doen dan ook
maximale inspanningen om
meer mensen te bereiken. Ik
neem aan dat dit is wat velen
van ons zouden doen in dezelfde situatie !
In het jaar 2016 nam onze staf van velderkers 7 extra dorpen uit de omgeving van Dugawar op in onze werking, om bij te dragen aan hun
geïntegreerde ontwikkeling. Deze 7 dorpen hebben samen een bevolking van ongeveer 30.000
mensen. De leefomstandigheden zijn er, zoals in
de andere dorpen in de buurt, erg precair. Velen
leven er van een klein lapje grond, of moeten
het zelfs zonder doen, en overleven dn maar
door hun diensten aan te bieden voor tijdelijke
klussen.

We dringen door
in nieuwe dorpen
Zoals de meesten van jullie wellicht weten,
begonnen de veldwerkers van het Werk der broden van Sint-Antonius hun werk in een klein
Er is Human Resources-personeel
uitgenodigd om opleidingen te komen geven
aan de Sint-Antoniusschool in Dugawar.

aantal dorpen en hebben we daar elk jaar enkele
dorpen in de omgeving aan toegevoegd. We zijn
momenteel aanwezig in 30 dorpen in de regio
van Dugawar, die in totaal een bevolking telt van
meer dan 150.000 mensen. We werken telkens
aan de economische en sociale ontwikkeling van
het hele dorp, met speciale aandacht voor de allerarmsten. We focussen op gezondheidszorg en
volwassenenonderwijs - we sturen de kinderen,
vooral de meisjes, naar de bestaande lokale
scholen - werken aan het sterkmaken van vrouwen, promoten gendergelijkheid, enz. Allemaal
initiatieven die een grote impact hebben op de
levenskwaliteit in het hele dorp.
Onze coördinatoren kijken altijd uit naar geschikte kandidaten om dit programma te kunnen
uitbreiden naar de naburige dorpen. We hebben
enkele lokale jonge vrouwen aangeworven, die
een zekere opleiding hebben genoten en interesse
leken te hebben om mee te werken aan de ontwikkeling van de dorpen. Hoewel ze er vol goede
wil aan begonnen, was het moeilijk voor hen
om in deze dorpen het verschil te maken en
er een succes van te maken.
Dus bestond onze volgende stap erin, de
leiders van de groepen, met wie we al meer
dan 5 jaar werken meer zelfstandigheid te
geven zodat ze op hun eigen manier kunnen
werken voor de ontwikkeling in hun eigen
dorpen. Deze participatieve benadering lijkt
beter te werken.

Empowermentprogramma’s
De zelfhulpgroepen bestaan uit 11 tot
12 leden. Uit die 12 vrouwen worden er drie
verkozen tot voorzitter, vicevoorzitter en
penningmeester. Ze zijn verantwoordelijk
voor de organisatie en leiding van de verga-
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kelingsprogramma uit te
rollen in nog meer dorpen
in de omgeving !
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Dorpswerking
Zo’ n 3.000 vrouwen
zijn deel van het microkredietprogramma in de 30
dorpen in ons Dugawarproject. De totale investering van deze hele groep,
sinds de start, bedraagt
ongeveer 125.000 euro.
Elk jaar krijgen de vrouwen een lening en die ze
besteden aan verscheidene
activiteiten die inkomsten
genereren. In 2016 kregen
600 leden een lening van de
groep (onderlinge lening) of
van de bank om inkomsten-genererende programma’s op te starten. Als iemand een groter
bedrag wil lenen dat de capaciteit van de groep
voor onderling lenen overstijgt, stemt de groep
een resolutie om de bank te benaderen.
Ons beroepsopleidingscentrum speelt een
vitale rol in de economische sterkmaking van
de vrouwen. Er worden in de loop van het jaar
veel opleidingsprogramma’s ingericht. Als ze
zich nieuwe vaardigheden hebben verworven,
vragen ze een lening aan en beginnen ze aan
hun nieuwe inkomensgenererende bezigheden. De meeste vrouwen sloegen de handen in
elkaar met hun echtgenoten en startten samen

deringen, het registreren van de notulen en de
rekeningen.
Onze coördinators en personeelsmanagers
geven opleidingen om de leiders te empoweren
en hen te leren de vergaderingen en activiteiten in de dorpen efficiënt te organiseren. Na
een observatieperiode waarin zij zich efficiënt
moeten tonen, trekt onze staf van veldwerkers
zich volledig terug uit de groep en moeten ze
zich alleen redden. Wel blijven onze mensen
verrassingsbezoeken afleggen en houden ze zich
beschikbaar voor oproepen. De coördinators
van de opleidingen brengen vaak een aantal
van deze groepsleiders bijeen zodat ze hun ervaringen ook onderling kunnen bespreken en
delen. Zo worden ze
nog gemotiveerder en
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het fijn om bij verschillende gelegenheden bijeen te komen en samen
te werken rond een
vooropgesteld thema,
om de leefomstandigheden in hun dorpen
te kunnen verbeteren.
Omdat vele van
deze groepen hun programma’s nu efficiënt
zijn beginnen te leiden
en begeleiden, hebben
wij nu de kans ons project uit te breiden en
zagen wij dus de kans
schoon om ons ontwik-
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met hen nieuwe lokale bedrijven op. Velen van
hen hebben ook geïnvesteerd in verbetering van
hun leefomstandigheden, zoals de installatie
van Wc’s, de opvoeding van hun kinderen en
het verbeteren van hun landbouwgronden. Het
succesverhaal van elke vrouw is een inspiratie
voor anderen en is een uitdaging voor hen om
hun best te doen. Ze ontdekken in dit proces
hun eigen verborgen talenten en leiden daardoor
een gelukkiger leven !

Maak kennis
met Bhagwati & Satish !
Satish en zijn vrouw Bhagwati wonen in
het dorp Asmoli met hun vier kinderen. Ze

wonen in het huis van de ouders van Satish,
met de broer van Satish en diens familie en
met zijn zus, die weduwe is, en haar zoon. Ze
wonen met zijn dertienen onder één dak, maar
elk van deze gezinnen heeft er een aparte kamer
met een keuken.
De vader van Satish bezat geen land en
verdiende de kost door snacks te verkopen op
de lokale markten. Satish volgde in zijn vaders
voetstappen. Toen het gezin van Satish opgroeide, was het voor hem haast onmogelijk om
zijn vrouw en kinderen te onderhouden van zijn
inkomen. Zoals de meeste vrouwen die moeite
hadden om de eindjes aan elkaar te knopen,
sloot Bhagawati zich aan bij het microkredietprogramma dat wordt gerund door het Werk
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der broden. Ze vond daar, in het gezelschap van
11 andere groepsleden, een betere omgeving
om elke week te praten en te luisteren en haar
problemen te delen. In november 2014 ging ze
een lening aan van 40.000 roepies (600 euro)
om een cosmeticazaak op te starten.
Ze gebruikte een deel van het geld om aan
haar huis een extensie te laten bouwen om een
kleine winkel in te beginnen. Op een half jaar
tijd zag ze haar zaak winstgevend worden. Ze
houdt er na de maandelijkse afbetaling van haar
lening een inkomen van 4.000 roepies aan over.
Op een bepaald moment ging ze een beroepsopleiding volgen aan de beroepsafdeling van de
Sint-Antoniusschool in Dugawar en kocht ze
een naaimachine. Ze ging, ook in haar winkel,
naaiwerk doen. Haar goede relaties met de klanten hielpen haar om ook dat werk te gaan doen.
Nu verdient ze 7.000 (95 euro) per maand !
Bhagwati besteedt een deel van haar inkomen aan haar kinderen, om ze naar de lokale
scholen te sturen. Haar droom was, haar kinderen toe te laten een betere toekomst tegemoet
te gaan. Ze weet heel goed dat als haar kinderen
hun secundaire school afmaken, ze naar het
Industrieel Opleidingscentrum van onze organisatie zullen kunnen komen om een diploma
te behalen zodat ze in hun levensonderhoud
zullen kunnen voorzien door een behoorlijk
beroep uit te oefenen!

dan 200 leden van de veiligheidsdienst 3 dagen
in de basisschool.
Het kastensysteem speelt een grote rol in
de politiek in Uttar Pradesh, want de meeste
mensen zijn er ongeletterd. De kiezers stemden gewoonlijk voor de partij die hun eigen
kaste bevoordeelt. De dominante groepen in
de meerderheidspartij komen uit de kaste van
de Onaanraakbaren en de Boerenkaste waaruit
de meerderheid van de bevolking bestaat en
die nogal onwetend zijn. Maar dat scenario is
langzaam aan het veranderen: er komt nu een
sterke vraag om beter onderwijs, meer veiligheid
en een beter leven.

Verkiezing in Uttar Pradesh

Meer dan 200 soldaten kampeerden
drie dagen in de school...

India is een federale constitutionele republiek, bestuurd met een parlementair systeem
dat 29 staten en 7 unieterritoria omvat. Er
worden om de vijf jaar parlementsverkiezingen
gehouden op het niveau van de staten en een op
het niveau van de Federatie.
Uttar Pradesh is met meer dan 222 miljoen
inwoners de dichtstbevolkte staat in India. Als
het een apart land was, zou dit het vijfde grootste in de wereld zijn, na China, India, de VS en
Indonesië. De federale verkiezing werd in zeven
fasen gehouden van 11 februari tot 8 maart
2017. De districten Moradabad, Amroha en
Sambhal, waar ons projectgebied ligt, hielden
verkiezingen op 11 februari.
Op verkiezingsdagen verzoekt de overheid
ons, gebruik te mogen maken van ons schoolgebouw als accommodatie voor de diensten die de
verkiezingen beveiligen. Ook de voertuigen van
de school worden ingezet voor de organisatie
van de verkiezingen. Dit keer verbleven meer
Werk der broden vzw, Chemin des Champs des Dailles 3, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org
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