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

Wij doen ons best om geduld te oefenen en te 
vermijden dat er nog meer leerlingen wegblijven 
van de schoolbanken.

Ons werk van de laatste 5 jaar

Onlangs moesten we de overheid een ver-
slag bezorgen van onze activiteiten gedurende 
de afgelopen 5 jaar.  Een uittreksel uit dit ver-
slag delen we hier met u.

Terwijl er kinderen uit zo'n 150 dorpen 
uit de projectgebieden Asmoli en Rahrai school 
lopen in onze Sint-Antoniusscholen, bezoeken 
onze veldwerkers nog steeds de omliggende 
dorpen, waar ze op grassrootsniveau aan de 
slag gaan voor de holistische ontwikkeling van 
de lokale gemeenschappen. De vrouwen van 
de zelfhulpgroepen vormen de ruggengraat van 
deze activiteiten. Velen van hen ontpopten zich 
in deze groepen als leidinggevende fi guren en 
verwezenlijken in de dorpen veranderingen ten 
goede. Microfi nanciering, inkomsten genere-
rende activiteiten, het aanleren van leiderschap 
en vaardigheden, alfabetisering van volwas-

De vierde covid 19 - golf in Europa herin-
nert ons eraan dat de pandemie nog niet afge-
lopen is. In India blijft het aantal besmettingen 
klein. Bijna 80% van de 940 miljoen volwassen 
heeft tot nu toe minstens één dosis van het vac-
cin toegediend gekregen. De vraag blijft echter 
wel of India klaar is voor een nieuwe golf. On-
derzoek lijkt uit te wijzen dat de meerderheid 
van de Indiërs antilichamen in het bloed heeft 
tegen de deltavariant. Dus zou het minder erg 
kunnen worden als de heftige tweede golf in 
april en mei van dit jaar. De recente uitbraak 
van de endemische ziekte dengue koorts in vele 
Indiase staten bewijst dat het gezondheidssy-
steem nog steeds niet voldoende uitgerust is om 
de opkomst en herhaalde opstoten van ziekten 
aan te kunnen en het hoofd te bieden. 

In heel India zijn de scholen nu open, zoals 
in normale omstandigheden. Ondanks de te-
rugkeer naar de gebruikelijke toestand heersen 
er nog veel spanningen in de administratie, 
omdat veel ouders het schoolgeld voor de peri-
ode van de pandemie nog niet betaald hebben. 

DaDanknk uu aallllenen,  dadat t u erer voor 
onons s bebentnt !! WWijij wwene sesen n u u
eeeen n gogoedede e gegezozondndheheidd, ene  
veveelel llieiefdfde e enen vvrereugugdede in n
dedezeze kkererststtitijdjd eenn gegedudurerendndee 
heheelel hhetet jjaaaarr
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school gestuurd en de levensstandaard is 
gestegen. In Rahrai, waar we het programma 
in 2016 hebben opgestart, was het net goed 
beginnen te lopen, toen we getroffen werden 
door de pandemie. We hopen dit programma in 
de nabije toekomst naar nog veel meer dorpen 
uit te breiden.

Hoe gebruiken zij hun leningen ?

In  de tabel zie je een overzicht van waar 
de leningen voor worden gebruikt.

De bedragen liggen tussen 100 en 1.250 
euro. Het maximum voor een banklening is 
1.250 euro. De lening moet binnen 1 jaar 
worden terugbetaald in 10 schijven. De mees-
ten betalen het hele bedrag terug binnen die 
termijn. De prijs van een buffel en een koe 
bedraagt zo'n 750 euro.

senen, gezondheidszorgklinieken, zijn zowat 
de voornaamste verwezenlijkingen van ons 
programma. 

Een zelfhulpgroep telt zo'n 10 tot 12 leden, 
en elk lid doet een aanbetaling van ongeveer 
100 roepies (1,20 euro) per week. In de tabel-
len onderaan ziet u hun investeringen in cijfers 
uitgedrukt.

Elk lid kan een lening aangaan bij de 
groep. De interest op die lening gaat naar de 
groep en de hele groep wordt daar beter van. 
Wie een groot bedrag wil, kan ook een lening 
aangaan bij de bank. Normaal is het voor een 
arme mens zowat onmogelijk om een lening 
te verkrijgen, omdat je moet aantonen dat je 
een regelmatig inkomen hebt zodat je de lening 
kan terugbetalen. Maar hier kunnen leden 
die geen grond en geen baan hebben toch een 
lening krijgen, tegen een zeer laag 
interesttarief, met een waarborg van 
de groep.  

In veel dorpen als Dugawar zijn 
bijna alle gezinnen lid van een zelf-
hulpgroep en dat heeft veel geholpen 
om die dorpen uit de armoede te 
tillen. Alle kinderen worden naar 

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)
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Asmoli
Jaar Aantal 

dorpen
Aantal 

groepen
Aantal 
leden

Totaalbedrag 
spaargeld

2016 30 194 2206 98.803 €

2017 30 208 2319 118.789 €

2018 33 244 2691 123.208 €

2019 35 261 2880 145.941 €

2020 40 323 3519 226.507 €

Rahrai
Jaar Aantal 

dorpen
Aantal 

groepen
Aantal 
leden

Totaalbedrag 
spaargeld

2016 8 29 310 2.233 €

2017 8 34 360 3.888 €

2018 8 38 400 4.969 €

2019 8 47 480 7.241 €

2020 14 56 580 8.034 €

 Asmoli
Jaar Buff els Geit Koe Boeren-

bedrijf
Toilet Bijenteelt Naaiatelier Winkel Studie Soins Tarwe-

oogst
Kindhuwelijk Taxi Huis-

houden
Hand-
pomp

Behande-
ling

2016 84 34 21 215 6 1 9 63 35 18 3 17 12 44 6 9

2017 74 41 130 6 6 4 40 28 14 25 23 8 62 1 21

2018 96 41 18 135 5 1 1 61 47 19 1 37 8 44 11 10

2019 11 33 11 183 3 50 44 27 23 51 2 75 14 8

2020 119 79 41 334 5 3 8 93 16 16 10 35 50 7 16

 Rahrai
Jaar Buff els Toilet Boeren-

bedrijf
Naaiate-

lier
Winkel Kindhuwelijk Studie Huis-

houden
Behande-

ling

2017 10 5 34 5 11 5 5 5

2018 23 10 30 19 10 3 5 7

2019 11 13 19 6 7 2 2 1

2020 3 8 26 3 2 3 4
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Beroepsopleidingen

In Rahrai en Dugawar wordt één 
vleugel van het schoolgebouw gebruikt 
voor beroepsopleidingen en leider -
schapstraining. Daarvoor werken we 
samen met de NABARD (National Bank 
for Rural Development - Nationale Bank 
voor Plattelandsontwikkeling). NABARD 
sponsort enkele van deze opleidingen. Ze 
voorzien onze cursisten van naaimachi-
nes tegen prijzen die 70% gereduceerd 
zijn, wat hen helpt om meteen thuis te 
starten met hun inkomsten genererende 
activiteiten. Onderaan in de tabel staan 
de verschillende opleidingsprogramma's 
die in de centra worden aangeboden. De 
deelnemers zijn geselecteerd uit de groe-
pen en zullen leiders worden, die op hun 
beurt weer anderen opleiden. 

Gemeenschapsgezondheidszorg 

De gemeenschapsgezondheidszorg houdt 
zich bezig met zaken als polio- en malaria-
uitroeiing, maar ook basisgezondheidszorg 
zoals inentingsprogramma's en mobiele klinie-
ken die een brede waaier van behandelingen 
aanbieden. Gerichte zorg wordt geboden aan 
zwangere vrouwen en aan kinderen. Artsen en 
gynaecologen en chirurgen van naburige zorg-
centra komen de nodige controles uitvoeren en 
de dorpelingen krijgen van hen wetenschap-
pelijke uitleg over verscheidene ziekten, om 
bijgelovige verklaringen uit te sluiten. In onze 
projectgebieden hebben de laatste 5 jaar zo'n 
3.000 gezinnen baat gehad bij dit programma. 

Onderwijs voor iedereen

Ons doel was, alle kinderen naar school 
te laten gaan, hetzij naar een overheidsschool, 
hetzij naar een privéschool. Enkele zakelijk 
aangelegde burgers hebben, in navolging van 
het voorbeeld van de Sint-Antoniusschool, in de 
omgeving nieuwe privéscholen opgericht. Hun 
voornaamste doel is: inkomsten verwerven. 
Ze vragen minder schoolgeld en trekken veel 
kinderen uit de omtrek aan. Ze leveren beter 
werk dan de scholen van de overheid. In de 
dorpen rond Dugawar zijn enkele privéscholen 
gevestigd in huurpanden. Sommige ouders 
verkiezen deze scholen boven die van de over-
heid, waar veel leerkrachten vaak afwezig zijn. 
Toch is de toestand in de overheidsschool in de 
dorpen waar wij actief zijn, langzaamaan aan 
het verbeteren. In samenwerking met de veld-
werkers van Het Werk der broden controleren 
de leden van de zelfhulpgroepen de kwaliteit 
van de staatsscholen in de dorpen en moti-

http://www.werkderbroden.org

Asmoli
2016-
2020

Trainingsprogramma's Aantal 
deelnemers

Zelfstandige

1 Veeteelt 180 180

2 Zuivelbedrijf 180 180
3 Wormcompost 40 32
4 Kledingontwerp 40 30
5 Schooltassen 

stikken
60 54

6 Naaien 139 135
7 Gezondheidseducatie 50

8 Leiderschap van zelfhulp-
groepen

600

9 Zelfhulpgroep herhalings-
cursus

345

10 Waterzuiveringsinstallatie 80

Rahrai
2016-
2020

Trainingsprogramma's Aantal 
deelnemers

Zelfstandige

1 Schoonheidsspecialiste 45 45

2 Tassen stikken 160 155
3 Zuivelbedrijf 161 160

4 Tailoring 180 160

5 Alfabetisering 
volwassenen

40

6 Genderbewustzijn 300
7 Gezondheidseducatie 350
8 Leiderschap van 

zelfhulpgroepen
200

9 Beheer van 
hulpbronnen

150

VVVeVeVeVeelelelel mmmeeeeeeer dodorpr elllinini gegegg nn in hetetet 
prprprprojojojojo ececece t gegegeg bibibiedede gggaaaaaannn n tit jdig op p zozozoekeke
nananaanaararararr mmmmmededdddissisisschchche e huhuhulplplp. InI  Asmomomomoli
zijn rrrecee ent enkele klininieke en 
opgegerrir cht en kunnen dedee mensen 
nunununununu llllllokokokokokokaaaaaaaaaaaalll wowowowooordrdrdrdrdrdeenenenn bbbbeheheehehananaananndedededededeldldldlddd...
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veren de dorpelingen om hun kinderen naar 
school te sturen. Er blijven nu nog nauwelijks 
kinderen thuis. Een grote verwezenlijking in 
ons projectgebied !

Het alfabetiseringsproject voor volwasse-
nen loopt in alle 40 dorpen. Meer dan 2.000 
analfabete vrouwen hebben de laatste 5 jaar 
leren lezen.

Werk der broden vzw, Chemin des Champs des Dailles 3, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org 
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532 (Fiscaal attest, 40€ min.) Verantwoordelijk uitgever : M. Valentin

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)
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Een nieuw initiatief

Baladevi komt uit Dugawar. Ze is een van de elf leden van de Sitara zelfhulpgroep, die is opgericht 
in 2015. De Sitara zelfhulpgroep heeft zo'n 2.500 euro geïnvesteerd en de leden kunnen naar behoefte 

leningen aangaan bij de zelfhulpgroep. 
De groep heeft verscheidene trainingen 
gevolgd, inclusief Veeteelt en Zuivelpro-
ductie. De meeste leden zijn actief in het 
zuivelprogramma, maar Baladevi had een 
ander project. Haar idee was, een kippen-
boerderij op te starten. Met een lening van 
50.000 roepies (588 euro) en 15.000 roepies 
(175 euro) aan eigen investering startte ze 
haar eigen zaak op. Ze koopt kippen voor 
30 roepies op de markt en verkoopt ze drie 
maanden later voor 150 roepies. Op drie 
maanden tijd nemen haar kippen toe in ge-
wicht, tot 1,5 kg. Haar inkomen per maand 
bedraagt 15.000 roepies. 

Haar echtgenoot gaat elke dag op zoek 
naar werk, en op dagen waarop hij geen 
opdracht krijgt, helpt hij haar. Ze zorgt voor 
de opvoeding van haar drie kinderen, twee 
jongens en een meisje, en ze bereddert het 
huishouden. Ze is intussen de voornaamste 
kostwinnaar van het gezin.

LeLeididerere s ss vavaannnnnnn zzezezezezezelflflflfhuhulplplpppppppgrgrgrgrgrgrgg oeooeoeoeoeoepepepepepp n n 
worddenne  getrarrraraininnndddddddd omomomomomomom iiiiiinnnn n huhuhuhuuhuhuhuunnnn eieieieigegegeeegeennn
dorprppenenen dde e allalalfaffaafaaabbbebebebebebbetititititiiseseseseseseseririririnngngngngngngn spspsprorororororoojejejeeejejejeecctctctcc en 
vovooror kkleleinine e groeeeeeoe jpjpjpjpjpjpjp eseseseseseseese ttttttteeee ee leleleeleididdideneneneennnn....
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