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Wat wilden we ook al weer bereiken toen we in 2008 startten?
We wilden de vicieuze cirkel van armoede in Janakiram Nagar
doorbreken. Een duurzame en dynamische verandering teweeg brengen
in de gemeenschap, leidend tot een onafhankelijk en leefbaar Janakiram
Nagar.

Hoe hebben we dat aangepakt?
Volgens het 3D model en via de kinderen:
Desirable: gericht op basisbehoeften: eten, drinken, leren, wonen, gezond, veilig
Dynamic: flexibel, holistisch, participerend, creatief en met gedeelde verantwoordelijkheid
Development: sociale, technische en economische ontwikkeling leidend tot een onafhankelijke,
zelfstandige, gezonde en leefbare gemeenschap

Welke afspraken met de inwoners?
De eerste stap was een grootscheeps interview onder de kinderen,
hun ouders en hun directe omgeving. Het bleek dat de roep om een
schonere wijk en een betere gezondheid het grootst was. Dat moest
dus op nummer één komen. Vervolgens hebben we met de kinderen,
hun (groot)ouders, broertjes, zussen en buren afgesproken ons te
richten op 3 gebieden:
1. gezondheid
2. leren
3. werk en inkomen

Heel belangrijk: voor wat hoort wat!
Een belangrijk onderdeel van het 3D model is gedeelde verantwoordelijkheid. Voor wat hoort wat
dus. Dat betekent dat zodra we de kinderen en/ of ouders hebben kunnen empoweren, ze zelf ook
iets terug moesten doen om de gezondheid in hun
buurt te bevorderen. Je kunt hierbij o.a. denken aan:
- jezelf schoon houden
- zorgen dat de buurt schoon blijft
- vuil op laten halen
- je behoeftes in een sanitair complex doen
- eigen toiletten in laantjes bouwen
- je huis schoon houden
- gezond eten

Hoe zijn de activiteiten ontstaan
Niet schoolgaande kinderen en drop-outs
In 2006 hebben we contact gelegd met ECHO, een Indiase NGO die
zich in Bangalore inzet voor kinderen in moeilijke omstandigheden.
We hebben de niet schoolgaande kinderen en de drop-outs
benaderd. Letterlijk op straat, onder de boom hiernaast, zijn we
begonnen met de eerste 25 kinderen (het happy kidsproject). Via een
goed Indiaas resocialisatie programma lukte het ECHO om jaarlijks 25
kinderen op hun eigen leeftijdsniveau naar school te laten gaan.
Allemaal binnen het jaar. Omdat ECHO zich alleen voor de kinderen
wilde blijven inzetten en 3D-Empowerment gericht is op het grotere
geheel, is de samenwerking met ECHO in 2008 verbroken en zijn we
een nieuwe samenwerking aangegaan met het CSA (Centre of Social
Action) van Christ University. ECHO gaat nog wel steeds door met het
begeleiden naar school van 25 kinderen per jaar.
Moeders van de kinderen
De ouders zijn vanaf het begin bij de ontwikkelingen van hun kind betrokken. Al tijdens het eerste
jaar kwamen de moeders met het verzoek ook hen te ondersteunen bij het vinden van werk. In
samenwerking met het CSA is vervolgens in 2008 met de eerste groep vrouwen een vrouwenbedrijf
opgericht, ANU, waar de vrouwen producten als tassen en iPad hoezen begonnen te maken uit
tetra pakken en ook van oude wol uit NL op rijstzakken. Vrijwilligers helpen bij de ontwikkeling van
de producten en geven Engelse les. Elke vrouw verzamelde in haar eigen straat 15 andere vrouwen
om zich heen tot een zelfhulpgroep. De Edese en Zwolse soroptimisten (een wereldwijde
organisatie van vakvrouwen die streven naar verbetering van de rechten van vrouwen en kinderen)
ondersteunde deze groep vrouwen financieel. Zwolle ondersteunt hen nog jaarlijks.
0-5 jarigen van de moeders
De peuters van deze moeders werden ondertussen opgevangen in een crèche. Hier leren de
kinderen tekenen, spelen, Engels. Een grote groep vrijwilligers verbonden zich aan deze crèche,
waar de moeders gezondheidsprincipes geleerd wordt voor bij het opvoeden van de kinderen.
Schoolgaande kinderen
Inmiddels kregen de al schoolgaande kinderen de mogelijkheid om in de
naschoolse opvang hun huiswerk te maken en via creatieve en culturele
activiteiten hun lessen goed te leren. In de loop van de jaren is deze eerste
groep van 50 kinderen in 2008 naar 650 kinderen in 2012 gegroeid. Deze
kinderen kijgen ook de kans aan veel andere activiteiten deel te nemen,
zoals het jaarlijkse feest op het terrein van de universiteit en de vakantie
activiteiten, gesponsord door TISB – The International School Bangalore (de
oude school van mijn dochter).
Jongeren van 16 – 24
Oudere broers en zussen, veelal verslaafde en of criminele jongeren, kregen de mogelijkheid een
vakopleiding te volgen. Vanwege het grote afbreukrisico (drop out, terugval criminaliteit,
verslaving) wilden we dat eerst niet initieren, tot Bosch dit avontuur met ons aan wilde gaan. De
jongeren bleken uiterst gemotiveerd en trots dat zij hun ouders konden laten zien schoner en beter
in het leven te staan.
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Medische ondersteuning
Elk jaar organiseren we een wijkfeest met een gezondheidsthema. Het thema van het
feest komt volledig terug in alle dans, toneel, theater en spellen. Na één van de wijkfeesten heeft
de dansgroep W-Ish een dansgroep opgezet voor de wijk. Jongeren dansen hierin vanuit een thema
dat hen bezig houdt en treden op in de wijk. Tijdens deze wijkfeesten zagen we ook dat er een
grote vraag naar medische ondersteuning was. We hebben contact kunnen leggen met dokter
Sathish die nu enkele keren per jaar naar de wijk komt om alle kinderen te onderzoeken en die
indien nodig medische vervolgonderzoeken en medicijnen aanbiedt.
Kringloopwinkel
Tijdens dezelfde wijkfeesten werden we overlopen door de grote vraag
naar 2e hands kleding en schoenen. In 2010 hebben we dan ook Once
Again geopend, een kringloopwinkel voor de inwoners van de wijk. De
huishoudelijke spullen en kleding die we daar tegen een klein prijsje
verkopen wordt gedoneerd door expats, scholen, compounds en door
medewerkers van HP.
Naast deze grote onderdelen van het project, worden ook nog andere activiteiten uitgevoerd, zoals:
-

Jaarlijks uitdelen van gevulde rugzakjes voor de nieuwe schoolgaande kinderen
Diwali en zomervakantie activiteiten 2x per week voor ruim 150 kinderen
Sportdagen en danswedstrijden
Feest op de Dag van het kind

KORTOM: wat hebben we een boel bereikt tot en met eind 2012!
Met de hulp van tientallen vrijwilligers, 15 professionals, vele
(internationale) studenten en ruim 5 jaar sturende kracht van CSA
-

hebben 650 schoolkinderen plezier op school
krijgen 50 peuters een goede start
maken 20 vrouwen prachtige produkten
volgen 75 jongens een vakopleiding
kopen 100-en bij once again
kunnen 225 vrouwen sparen en elkaar helpen in 15 straten
zijn velen gezonder door 8 hygiëne plekken
zitten docenten en kinderen in een volledig opgeknapte school
dansen 12 drop-outs als sterren in junior-wish
heeft de Janakiram bevolking algemene gezondheids-festiviteiten
en zijn bijna alle straatjes bestraat
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Vervolgens 2013…
In 2013 hadden we helaas een paar tegenslagen, die veel activiteiten terugzetten. We hadden te
maken met terugtrekkende sponsors, overlijdens in de wijk, personele problemen en teruglopende
aantallen vrijwilligers. In plaats van de minimaal noodzakelijke € 30.000 om alle activiteiten door te
kunnen laten gaan, lukt het om niet meer dan €17.000 over te maken.
Sponsors
Twee scholen in Nederland waar we de opbrengst van een
sponsorloop van zouden ontvangen, hebben zich helaas terug moeten
trekken. Niet omdat ze niet meer willen, maar omdat de sponsorlopen
niet meer opbrengen wat ze hoopten. Vaste ander projecten kregen
hierdoor voorrang. Helaas heeft ook de grote sponsor HP zich
teruggetrokken. Het gevolg? Er kunnen nog 300 kinderen in plaats van
650 kinderen naar de naschoolse opvang. Gelukkig hebben er niet al
te veel kinderen door hoeven lijden. Het aantal kinderen was door
natuurlijk verloop al wat afgenomen (klaar met school, verhuisd,
ouders die het overnamen), studenten van Christ University zorgden voor extra sponsorgeld en uit
voorzorg zijn er geen nieuwe kinderen aangenomen voor de gesponsorde programma’s.
Overlijden
Door een ongelooflijk ongelukkig samenloop van omstandigheden zijn in het laantje waar veel
activiteiten van 3D-Empowerment plaats vinden 2 overlijdens te betreuren. Een doodgeboren
kindje en een overleden moeder bij de geboorte van haar 3e kind. Het bijgeloof in het Hindoeïsme
maakt de plek zo besmet dat zelfs door alle rituelen te verrichten de mensen niet meer terug
wilden komen. Hierdoor werden kinderen niet meer naar de crèche gebracht en werd ook Once
Again nog amper bezocht. De vakopleiding hebben we naar een andere plek moeten verhuizen.
Vrijwilligers
Er is nog steeds een mooie, daadkrachtige en
volhardende groep van zo’n 8 vrijwilligers. Inge
van Bezouwen en Fokkelien Spaander zijn de
drijvende krachten voor ANU, Kathrin voor de
tweedehandswinkel Once again. Geweldig om
ze te ontmoeten, je leest er verder over. De HP
vrijwilligers die vroeger hielpen bij het huiswerk
en de vrijwilligers die op school extra Engelse
les en creatieve les gaven, zijn er helaas mee
gestopt. Rajesh (van HP) is nog wel steeds
verbonden aan Once again.
ANU
Tot overmaat van ramp loopt de coördinator van ANU met ons concept weg en kopieert een zelfde
vrouwenbedrijf vlak buiten de wijk. Hij was de eerste coördinator die het vak verstond en de balans
bedrijfsvoering, sociale ondersteuning van de vrouwen en marketing goed wist te managen. De
moed zakt je in de schoenen. En dan stopt ook nog een shet creatieve brein achter de produkten en
zet bij haar eigen dorp eenzelfde concept op. Het siert dat iedereen enthousiast is van het concept,
maar het helpt de voruwen van ANU natuurlijk niet. Toch gaan ze door en hebben in 2013 hun BV.
Kunnen registreren.
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Empowerment geslaagd ondanks tegenslagen
CSA gaat door
Ondanks al deze tegenslagen heeft CSA het hoofd boven water gehouden en de activiteiten
voortgezet. Toen ik mijn bezoek bracht eind 2013 vreesde ik het ergste en was ik niet zo tevreden.
Nu ik de balans opmaak en terugdenk wat er wél is gebeurd, ben ik
supertrots en hoop dat we weer sponsors vinden die geloof hebben in
ons concept. Want hoewel we er nog niet zijn, we hebben veel bereikt.
Voor wat hoort wat
Toen ik de sloppenwijk binnenreed zag ik dat er iets was veranderd,
maar ik wist niet wat. Enkele bewoners herkenden me en kwamen al
roepend op me af, of ik wel zag wat er was gebeurd. Het lukte me niet,
totdat een bewoner riep “ruik je het dan niet?” en toen zag ik het. Er is
riolering aangelegd. De straten zijn dicht en de waterovergang is
schoongemaakt. Het voor wat hoort wat principe lijkt te werken! Ook
hebben alle straten nu een straatnaam met huisnummers. Mary Ann en
haar dochter poseren trots voor hun straat en huisnummer. Later werd
me verteld dat nadat de eerste groep jongens (2011) van de
vakopleiding was geslaagd ze vanuit het voor wat hoort wat principe om regelmatige vuilophaal
hebben gevraagd..... het is gelukt en geregeld!
Wat me ook opviel is dat er veel meer op straat gekookt
en gewassen wordt, nu de straten in 2011 en 2012 bijna
allemaal bestraat zijn.
Lees bij de verschillende activiteiten wat er nog meer is
gebeurd in de wijk. Wat we hadden. gehoopt dat er zou
gebeuren met zo’n 5 – 8 jaar is nu aan het ontstaan.

Hoe nu verder?
Vanaf het begin is in samenspraak met de bevolking de focus gelegd op gezondheid, leren en werk
& inkomen. Met deze focus gaan we verder.

Focus op gezondheid
Dit hoofdthema wordt overal in het project geïntegreerd, waar maar mogelijk. Op de naschoolse
opvang, in de crèche, tijdens de wijkfeesten en bij de vakopleidingen en de zelfhulpgroepen (SHG).
En je ziet het terug. De wijk ziet er veel schoner uit, want het vuil in de wijk wordt opgehaald. De
riolering is aangelegd. De hoofdstroom van water is schoner. Kinderen zien er beter uit. Nu ook nog
langs het spoor, waar op 5 meter van een sanitair complex nog enorm veel afval ligt.
Tot 2012 hebben we gebruik kunnen maken van de verpleegkundige die ons ook bij het project
Happy kids 1 keer in de week een bezoek bracht. Met het vertrek in 2012 van de coördinator, zuster
Mary, bij Happy kids werd die samenwerking door ECHO verbroken. Gelukkig was er in 2012 een
vrijwillig verpleegster en kunnen we terecht bij een kleine medische post buiten de wijk. Omdat
Janakiram Nagar 16.000 inwoners telt en er geen dokter in het gebied is, heb ik tijdens mijn bezoek
in november 2012 gesprekken met Biocon gevoerd over het oprichten van een medisch centrum in
Janakiram Nagar. Helaas heeft CSA geen kans gezien een vervolg aan de actie te geven.
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Medisch kamp
Wel zijn de medische kampen doorgegaan. In 2013 zijn er 3 geweest, waarvan ik er 1 heb
meegemaakt. Op zondag 8 december zit dokter Sathish vol overgave 250 kinderen te onderzoeken.
Hij heeft er de hele dag voor uitgetrokken. Van alle kinderen is een medisch dossier en voordat ze
bij hem komen is hun gewicht, hun lengte en informatie over hun gezondheid van de afgelopen
maanden al ingevuld. Ook heeft een verpleegster de eerste indrukken over de gezondheid van het
kind verwerkt. Voor kinderen die een vervolg bij een specialist nodig hebben, wordt dit geregeld,
evenals medicijnen. Dr. Satish is erg onder de indruk van het project en vraagt of hij meer voor het
project mag doen dan alleen eens in de zoveel tijd de kinderen te onderzoeken. Hij (gespecialiseerd
in gedragsstoornissen bij kinderen) zegt ongelooflijk veel meer voldoening te halen uit het werken
in Janakiram Nagar dan bij al die “rijke” ziekenhuizen waar hij ook werkt. We spreken af dat we
hem graag inzetten om alsnog de medische post voor elkaar te krijgen.
Actie:
1. CSA gaat alsnog proberen met of zonder
Biocon maar zeker samen met dr. Sathish een
medische post voor Janakiram Nagar in te
richten.
2. Alle dossiers van de kinderen worden
zorgvuldig op naam gearchiveerd, zodat er een
kindvolgsysteem ontstaat.
Activiteiten organiseren over gezonde leefregels
Alle kinderen die ondersteuning krijgen via 3D, worden in eerste instantie gezondheidsregels
aangeleerd. Ze leren dat ze schoon en fris naar school moeten komen, met schone handen en
gekamde haren. Dat na een goed ontbijt en met frisse snoet niet alleen je lichaam schoner is maar
ook je brein beter openstaat om te kunnen leren. Al eerder viel het ons op, dat kinderen die nog te
vies waren om aan te raken binnen een paar dagen tijd fris en schoon naar het centrum komen om
te leren. Ik vind het ontroerend te zien hoe graag ze leren en hoe ze zichzelf en de omgeving schoon
kunnen houden. Her en der zie je in de wijk nog washandjes (in 2009 door METRO gedoneerd).
Crèches om moeder en kind te ondersteunen
Hadden we in 2011 nog 3 creches met zo’n 50 kinderen, begin 2013 zijn er 2 samengevoegd. De
crèche bij Once again gaat ook dicht, er is onvoldoende geld beschikbaar en de kinderen van ANU
zijn inmiddels bijna allemaal naar school. Alle kinderen die in mei 5 jaar zijn geworden zijn weer
geregistreerd en op school geplaatst en hebben een gevulde rugzak gekregen. TISB heeft dit
bekostigd. Créche kinderen worden niet meer gebracht vanwege de overlijdens. Toch is het een
uitgelezen plek om te beginnen met de hygiëne educatie, een plek waar de moeders geholpen
worden bij het verzorgen van hun kleine kinderen.
Actie:
1.
Het is erg belangrijk dat meer kinderen uit de
wijk voordat ze naar school gaan in de crèche terecht
kunnen. Dus gaan we op zoek naar nieuwe sponsors
om van de crèche van “Once again” en ANU weer een
succes te maken.
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Sanitaire plekken bouwen
Na de bouw van 2 toiletten in het straatje bij een zelfhulpgroep kregen we problemen met de
autoriteiten. En hoewel de grotere sanitaire gebouwen er echter nog steeds goed bij staan, blijft
het nodig dat er meer individuele toiletten komen.
Actie:
1. Betere toiletgroepen.

Focus op leren
Beter materiaal en betere leermethoden en leerkrachten
Was het totdat ik wegging in 2010 niet mogelijk om met de
andere scholen buiten de wijk samen te werken, dat is nu
gelukkig wel beter geregeld. Helaas alleen niet met de
Maruthi school, waar we graag mee hadden samengewerkt
(en waar we veel geld en energie in hebben gestopt).
Alle kinderen die we naar school kunnen brengen, hebben
een plaats. Door de verbeterde samenwerking lukt dit nu
ook beter bij de betere scholen in de wijk. Het is nog steeds erg lastig om de kinderen geregistreerd
te krijgen in het bevolkingsregister. Maar doordat de wijk nu is erkend, hopen we dat het
aanmeldingsproces ook makkelijker gaat. Geen 650 meer, maar nog steeds 300 kinderen vinden
ondersteuning om naar school en de naschoolse opvang te gaan.
Actie:
1. CSA gaat onderzoeken hoe het bestaande kwaliteitssysteem binnen India ook in de scholen
in de wijk geïntroduceerd kan worden. Nu de banden met de meeste scholen aangehaald
zijn, gaat dit gemakkelijker. Microsoft heeft een programma waarbij dit met computers op
overheidsscholen geïntroduceerd werd.
2. We willen graag weer meer kinderen begeleiden naar school. Voor € 60,00 per jaar kan een
kind niet allen naar school maar krijgt het ook een gevulde schooltas, huiswerkbegeleiding
en kan het meedoen aan veel meer naschoolse activtietien.
Bijles en naschoolse opvang
De bijles door vrijwilligers is gestopt, maar de
naschoolse opvang gaat erg goed. Er zijn 4 centra over
(van de 9 in 2012) en ik heb er één bezocht. Twee
groepen (zo’n 100 kinderen) in één ruimte, lekker
warm en vol. We hebben samen gezongen en dromen
gedeeld. De kinderen kunnen weer dromen! Sommige
ken ik dus al 8 jaar, zo leuk om te zien! De kinderen
waren super trots en erg blij met de banaan die ze
kregen. Ik ben bovenal zo ongelooflijk trots op wat die
kinderen leren en wat ze kunnen betekenen als ze
school afronden. Eigenlijk is dat wel het mooiste:
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De trots die ouders hebben en er alles aan doen om hun kinderen een andere toekomst
te bieden en bovenal hoe graag deze kinderen willen leren. Van elk kind worden de
vorderingen bijgehouden. Ik zie steeds meer ouders in Janakiram waarvan de kinderen eerst
bedelden en die nu zelf aan het werk zijn. De onderwijzers die de kinderen opvangen hebben dan
ook een afgestemd programma. Afgewisseld met creatieve acties, zingen, lezen en uiteraard ook
gewoon huiswerk maken. Volgende keer bezoek ik alle centra, dit is waar we het voor doen.
Prachtige uitkomst: de Amerikaanse ambassade heeft CSA gevraagd talentvolle Engels sprekende
jongeren aan te wijzen. Die krijgen dan 20 maanden lang 3x per week extra Engelse les door
gekwalificeerde docenten.
Actie:
1. onderwijzers zoeken die zich hiervoor betaald willen inzetten.
Overige naschoolse activiteiten
De studenten van Christ Univeristy waren al weer
volop in voorbereding voor het jaarlijkse feest
voor alle kinderen die door CSA worden begeleid.
Honderden kinderen worden dan met bussenvol
opgehaald en hebben drie dagen lang groot feest.
Sport, spel, dansen leren, competities .......Echt
prachtig wat Christ University met ze doet. Veel
van de studenten lopen ook stage bij de
kinderactiviteiten in Janakiram, dus ik wilde ze
graag ontmoeten. Ook Jyothi (de dochter van onze toenmalige huishoudelijke hulp Renuka) is een
regelmatige vrijwilliger en student op de universiteit. Ik wilde graag kennis met ze maken en ze
bedanken. Eigenlijk hadden de studenten geen tijd werd me verteld. Maar na 5 minuten liep een
student sneaky naar binnen waarna we het hele lokaal zagen volstromen.

Focus op werk en inkomen
Bedrijf voor moeders: “ANU”
Ik ben zeer onder de indruk van de prachtige tassen die
ANU maakt en van hoe ze de productenlijn hebben
uitgebreid. Mijn eerste dag in Bangalore ben ik op de
Christmas Bazaar van de OWC (Overseas Women’s Club).
Hier ontmoet ik ook vrijwilligers Inge en Fokkelien voor het
eerst.
Wat zijn de ANU-dames trots en terecht! Ik heb de vrouwen
allemaal gesproken en naar hun dromen gevraagd. Ik zal
het verhaal nog eens apart optekenen. Want hun
enthousiasme en gedrevenheid is niet minder geworden. Ze
willen graag betere marketing, een training in bedrijfsmatig werken, meer onafhankelijkheid en
vinden alles een “big challence”. Tijdens mijn verblijf in 2012 heb ik heel erg mijn best gedaan om
ANU verzelfstandigd te krijgen en ben in gesprek geraakt met ITC (een fabriek vlakbij Janakiram dat
o.a. sappakjes maakt). Zij wilden ANU dolgraag ruimte geven op hun terrein en het bedrijf verder
helpen uitbouwen. ITC heeft ook een recycling programma dat oude sappakjes ophaalt, ANU zou er
gratis gebruik van kunnen maken. ANU is nu eindelijk een geregistreerde Bv. en ook is een
exportvergunning aangevraagd.
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ITC zou samen met TERI (The Energy and Research Institute - een onafhankelijke
organisatie met allerlei duurzaamheids projecten –) een voorstel maken om ANU over te nemen.
TERI is een zeer gerenommeerd instituut in India (http://usi-urban.nl/projecten/integraal/terieurope-2/). Ik heb mw. Avanti van TERI in 2012 ontmoet op een groot duurzaamheidsfestival waar
ANU de produkten mocht verkopen. De organisatie is zeer onder de indruk van hoe je in een
sloppenwijk vrouwen kunt empoweren met duurzame gerecycelde produkten. Helaas is het
voorstel van ITC niet van de grond gekomen en hebben zij zich niet aan de afspraken gehouden.
Tijdens mijn bezoek in december 2013 heb ik samen met mijn vriendin Chinmayee weer met
mevrouw Avanthi van TERI gesproken. En gelukkig pakken TERI,
CSA en ik de samenwerking weer op. TERI doet een nieuw voorstel
om ANU over te nemen en het bedrijfsmatiger uit te nutten en uit
te bouwen.
Daarnaast is Karen, een vrijwilliger met ongelooflijke talenten,
begonnen met wekelijkse naailessen aan 3 vrouwen van ANU. Met
haar eigen machine onder de arm komt ze elke woensdag naar
Janakiram om de vrouwen goed en mooi te leren naaien. Als het
de vrouwen in de toekomst lukt om zelf de tassen te naaien,
besparen we de kosten van een kleermaker. Het naaien van de
tassen is nu nog erg moeilijk, maar geborduurde rijstzakken om
toveren in kussensieraden gaat al heel goed. Is het niet prachtig?
Met dank aan Liset voor het idee.
Actie:
1. TERI doet nieuw voorstel om ANU te verzelfstandigen, in overleg met Chinmayee
2. Tineke zoekt in NL samenwerking met ISU te Utrecht, dia een samenwerkingsverband met
TERI hebben.
3. Karen gaat de vrouwen trainen in tassen naaien
4. We zoeken gezamenlijk naar andere afzetmarkten
Tweedehandswinkel Once Again
De opzet van de winkel was bedoeld om bewoners van Janakiram op een goedkope manier aan
huishoudelijke artikelen en kleding te helpen. Met de opbrengst konden vervolgens de crèches
worden bekostigd en konden we studenten van de vakopleiding in het MKB een stageplaats
aanbieden. Mooi ook dat we zo op een tweede manier (naast het gebruik van tetrapakken en
rijstzakken voor de tassen, kussens en hoezen)
aan recycling van spullen konden bijdragen. Ruim
twee jaar heeft de winkel goed gedraaid. Nadat
in het straatje een paar overlijdens te betreuren
waren liep de klandizie in de winkel helaas
achteruit. Daarbij is kleding inmiddels veel
goedkoper en beter bereikbaar geworden voor
de bewoners. Kortom, de winkel moest een
nieuwe weg inslaan of sluiten. Dat laatste zou erg
jammer zijn, want we hebben echt het idee dat
met goede aandacht en aanwas van spullen de
winkel weer kan floreren.
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Mijn komst doet kennelijk wonderen want de loodgietersspullen van de vakopleiding
worden in één keer verwijderd, de boel wordt opgeruimd en schoongemaakt en nieuwe
plannen worden gesmeed. Vrijwilliger Kathrin en een paar jonge studenten die op rondreis zijn
frissen de boel op en zorgen voor een inrichting die klaar is om weer veel spullen te verkopen.
Actie:
1. Rajesh (bestuursverantwoordelijke), Kathrin (gedreven vrijwilliger) en Mary Ann (shopmedewerker) gaan zorgen dat de winkel weer winstgevend wordt. Om klanten te trekken is
echter wel een andere locatie noodzakelijk.
2. CSA stopt de betaling van huur, die nu meer kost dan de winkel oplevert. Rajesh neemt de
volledige verantwoordelijkeid voor de winkel over, samen met twee van zijn vrienden.
Vrouwen Zelf Hulp Groepen (SHG)
Bij het opstarten van ANU zijn ook de vrouwen zelfhulpgroepen gestart. Elke medewerkster van
ANU heeft (volgens het voor wat hoort wat principe) een groep vrouwen om zich heen verzameld,
om samen sterk te staan. In 2012 waren er 15 groepen met elk gemiddeld 15 – 20 vrouwen. Eens
per week komen ze bij elkaar. Ze sparen geld en bespreken waar de opgeleverde rente aan besteed
mag worden. Een sociaal werker leert ze huishoudelijke handigheden, hoe ze hun kinderen veilig en
gezond kunnen laten opgroeien en uiteraard
hoe ze efficiënt met geld om kunnen gaan. In
het gebouw van de vakopleiding ontmoette ik
2 groepen: één die al vijf jaar draaide en één
van een jaar oud. Wat een feest om met die
vrouwen te praten. Ik zag goed het verschil
tussen beide groepen. De wat jongere groep
keek met bewondering naar oudere groep en
vroeg ze hoe ze zaken aanpakten. Vol trots
vertelden de vrouwen dat ze al zoveel hadden
gespaard dat ze nu zelf leningen uitgaven en
daar goed op verdienden, geweldig toch! Toen
ik vertelde dat het daar niet alleen om te doen
is, begon een vrouw: “Jaja madam Tineke, we praten natuurlijk ook over “gender problems” en
onze dochters krijgen evenveel kansen als onze zoons, zo niet meer.” Haha, dáár is het dus om te
doen! Een ander voorbeeld van wat ze doen is gezamenlijk optreden tegen instanties. Zo is er een
probleem met de waterleverancier. De levering van water was teruggegaan van 4 naar 2 dagen per
week. De vrouwen zijn hier heel boos om en willen dit teruggedraaid krijgen. Ze hebben alle
voorzitters van de vrouwengroepen bij elkaar geroepen en een vuist gemaakt tegen de overheid.
Dit is echte empowerment, ik ben zo trots op die vrouwen ......... super! De MASLOW-theorie werkt.
Eerst werken aan de basisbehoeften en dan aan de sociale activering. CSA gaat nu van elke SHG een
vertegenwoordigster in een federatie vragen. Hier krijgen ze dan training en ondersteuning in
verdere ontwikkeling van een sterke gemeenschapsraad.
Actie:
1. CSA kan dit soort empowerment acties nog wel wat beter begeleiden en de vrouwen
ondersteunen in hoe je dergelijke acties ook succesvol op kunt pakken.
2. Csa gaat ook obv deze “voorzittersgroep” een vrouwenraad in de wijk organiseren.
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Vakopleiding jeugd en linken aan werk
Er zijn inmiddels 50 jongens aan het werk in het loodgietersvak en 50 als elektricien, met
behulp van sponsoring van Bosch. CSA heeft Bosch gevraagd om andersoortige vakopleidingen te
sponoren omdat in de directe buurt van de wijk niet meer vraag is naar electriciens en loodgieters.
Susanne Herden, de contactpersoon bij Bosch heeft toen toegezegd dat er opleidingen voor
computervaardigheden en reparaties van mobiele telefoons opgezet konden worden. Dit maakte
het gelijk mogelijk om ook meiden in de training te krijgen. Onze kanjer van een docent, die naast
het vak erg goed is in het aanleren van houding en gedrag bij de studenten (netjes, verzorgd, op
tijd, goed Engels, leergierig ...) heeft de training “mobiles
repair” opgezet. Helaas loopt deze training nog niet heel goed,
door tijdgebrek en onvoldoende technische ondersteuning in
de repair.
De computertraining is wel net begonnen. Tijdens mijn bezoek
heb ik zowel Susan als de trainingsgroep gesproken. Susan is
gestopt bij Bosch, maar heeft voordat ze vertrok nog 2 jaar
vakopleiding veilig gesteld voor Janakiram. Ze is erg tevreden
over hoe CSA de vakopleidingen heeft ingevuld en Bosch
betrokken heeft bij en op de hoogte hield van het project.
Tijdens mijn bijeenkomst met de studenten heb ik gevraagd
naar hun drijfveren om de computerlessen te volgen. De een heeft nog mooiere dromen dan de
ander. De jongen achter in het lokaal heeft zijn moeder verloren en is opgevoed door zijn broer. Zijn
vader is gehandicapt en verslaafd en hij vertelt het aangrijpende verhaal van hoe zijn broer voor
hem zorgde. Via ons project is hij vanaf zijn 8e tot zijn 15e naar school gegaan. Nu wil hij heel erg
graag voldoende ervaring met computers opdoen, hij volgt een PUC opleding en hoopt om een
goede baan in de ICT (service desk), om zo zijn broer weer trots te maken. Hij liet me zien wat hij op
de computer heeft getekend met het CAT programma, echt geweldig en dat na 2 lessen!
De meiden hebben ook allemaal zo hun
verhaal. Eén is op haar 13e getrouwd en
moeder geworden, ze wil voor zichzelf kunnen
zorgen want haar man is verslaafd. Een ander
volgt stiekem de lessen, ze mag niets doen
van haar nieuwe familie, maar wil zichzelf
empoweren. De werkers in het veld, Suresh
en Mary kennen de bevolking goed (Mary Ann
woont zelf ook in de wijk) en weten precies de
juiste personen te enthousiasmeren. Ze zijn
allemaal zo open, ik vind dat echt opvallend
en verrassend. Kan me soms maar net goed
houden.
Actie:
1. Tineke gaat in overleg met HP of zij stageplaatsen kunnen vrijmaken
2. CSA gaat actiever zorgen dat families ondersteuning krijgen als er sprake is van misstanden
als verslaving, mishandeling, uitbuiting etc (zowel voor de families van de studenten als die
van de vrouwen van ANU)
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Restaurant starten en Gemeenschapscentrum oprichten
Onze droom was om de wens voor gezonde voeding te ondersteunen met een restaurant waar de
bewoners geleerd wordt hoe ze gezonde voeding kunnen bereiden. Dit is nog niet gelukt, wel zijn er
meerdere kleine initiatieven door bewoners opgepakt. Straatventers die het fruit en de groente op
hun kar schoner houden. Winkels die vlees verkopen die hun
zaak schoon maken. Ik heb ook geen dode ratten en muizen
meer op straat gezien en hoop dat als de empowerment zo
door gaat, we een gemeenschapscentrum kunnen openen,
waarin ook een restaurant (alla “Restaurant Van Harte”?)
gevestigd kan worden.
Actie:
1. Eerst moet er een gemeenschapscentrum komen.
Misschien kunnen we aanhaken bij een ander
gemeenschapscentrum dat ik in de wijk zag. CSA moet de
mogelijkheden maar eens in kaart brengen zodra we een
betere basis voor sociale activering hebben neergezet.

Overige ideeën, contacten en gesprekken
Het is ongelooflijk mooi om te zien dat de algemene empowerment nu op gang komt. Misschien
ook wel sneller dan ik tijdens mijn bezoek in 2012 voor mogelijk had gehouden. Als je bedenkt
welke tegenslagen ze dit jaar hebben gehad, dan mogen de bevolking van Janakiram en CSA trots
zijn op wat al is bereikt. Tegelijkertijd besef ik ten volle dat we er nog niet zijn. Nu komt het er op
aan door te zetten. Ik heb tijdens mijn verblijf erg veel gesprekken gevoerd met iedereen die
zijdelings of direct betrokken is bij het project. Hieronder staan de contacten die nog niet in het
verslag zijn vermeld.
Verdere projectuitvoering door CSA
Ik heb een uitgebreid gesprek gehad met het personeel en in het bijzonder met de voormalige
directeur van CSA: Johny Joseph. Hij is nog steeds de financieel verantwoordelijke voor het project.
De nieuwe directeur sir Godfred moet op papier erg goed zijn, maar ik heb geen klik met hem
gekregen helaas. Voor mijn gevoel heeft hij te weinig kennis van zaken over het 3D-Empowerment
project, monitort hij niet voldoende en weet daardoor ook niet wat wel en niet op rolletjes loopt.
Nu begrijp ik best dat je harder loopt voor projecten waar je wel goede sponsors voor hebt, maar zo
langzamerhand had CSA ook zelf meer moeite voor sponsors kunnen doen of harder de noodklok
kunnen luiden. Biocon, HP en HAN zijn onvoldoende benut om te linken. Nu ook Bosch heeft
aangegeven te willen stoppen, is er actie nodig.
Met Johny Joseph heb ik afspraken gemaakt over te bereiken acties. De manier waarop zij deze
acties zullen oppakken zijn bepalend voor de vraag of we in april weer nieuwe sponsors gaan
benaderen. In ons evaluatiegesprek heeft Godfred gelukkig wel aangegeven dat hij snapt dat als je
verantwoordelijk bent voor de uitvoering van dit project, je dan ook moet leveren wat je beloofd
hebt en dat ze daarin gefaald hebben. Van elke activiteit heeft hij nu zijn doelen aangegeven. Hij
gaat zorgen dat dit op papier komt en dat er voldoende commitment komt om dit ook echt te
halen. Hij heeft ook een aantal lijntjes naar sponsors en subsidies (oa IGSS) en pakt dat op.
Tenslotte heeft hij beloofd tijdig aan te geven wat goed gaat en wat verbetering behoeft en de
focus te leggen op waar we trots op kunnen zijn.
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Intel wil een 3D-empowerment project in een andere
sloppenwijk starten
Op de Christmas Bazar van de OWC kwam ik de CSRcoördinator van Intel tegen. Intel ondersteunt
vrijwilligerswerk dat hun werknemers voor de kansarmen
doen. Met deze coördinator en werknemers hebben we
afspraken gemaakt om een zelfde 3D-empowerment
model opzetten in een wijk dichterbij een kantoor van
Intel. Ik kwam met hen in contact doordat ze de sappakjes
aan ANU leveren voor het maken van de tassen. Intel is nu
ook aan TERI gelinkt zodat de aan- en afvoer logistiek
beter geregeld wordt.
Actie:
1. TERI gaat het 3D-empowerment model ism Intel en mij op te zetten in een andere wijk
2. Teri zoekt ism Intel en CSA een sponsor om het 3D-empowerment in een documentaire te
zetten
Produktgroep Whitefield-(expat)-vrouwen
In Whitefield (een sjieke wijk van Bangalore) hadden we een activiteitengroep van expatvrouwen,
waar een tijdlang producten gemaakt en verkocht werden om zo het geld voor de crèche, de
zomeractiviteiten en de latere schoolkosten van crèchekinderen te bekostigen. De groep is
inmiddels opgeheven, maar had inmiddels een paar
sloppenwijkbewoners voor die produkten ook aan het werk. Maar
Veena (onze oude buurvrouw en ook moeder van kinderen op de
TISB) heeft de productie van zwemtassen voortgezet. Op deze
manier kunnen zo’n 5 vrouwen uit een sloppenwijk vlakbij
Whitefield door blijven borduren en in hun bestaan voorzien. Het
bedrijf van Veena, Lotus vibe draait goed. Ze heeft een erg goede
kleermaker en is bereid hem aan onze dames van ANU, Karen (de
vrijwillige naailerares) en Immanuel (de coördinator van ANU) te
linken. Zodat we in de toekomst wellicht zonder onze vaste
kleermaker kunnen. Hij heeft kennis van wat realistische naaikosten
zijn en kan ons in contact brengen met goede kleermakers in de buurt van Janakiram. Veena geeft
ons een tip zodra ze hoort over bazaars en markten, zodat we daar naartoe kunnen met de
producten van ANU en we zo de verkoopopbrengsten kunnen verhogen. De opbrengsten van
Veena op de bazaar bij TISB komen ten goede aan 3D-Empowerment.
Actie:
1. Veena met Karen en Immanuel in contact brengen
2. Eventuele samenwerking verder onderzoeken, wellicht met een webshop en/of export
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TISB (The International School Bangalore)
Ik heb een gesprek met ms Sangeetha gehad, de coördinator basisschool van de TISB,
waar mijn dochter Yara ook op heeft gezeten. Wat blijf ik het toch een prachtvrouw vinden. We
hebben een erg inspirerend gesprek gehad. TISB wil graag door gaan met sponsoren van de
vakantieactiviteiten en van de rugzakjes van de kinderen die voor het eerst naar school gaan. Ook
kan ANU blijven deelnemen aan de jaarlijkse markt tijdens de jaarlijkse Family Fun Day van de TISB.
Tenslotte zijn ze ook weer bereid de crèche leiders een training te geven. TISB wil graag foto’s en
tekst van het project op de site plaatsen, om zo ook ouders en bedrijven geinteresseerd te maken.
Actie:
1. Als Inge vertrekt dan moeten we ervoor zorgen dat iemand anders wordt voorgesteld aan
ms Sangeetha, om het sponsorgeld voor de kinderen aan over te dragen.

Lalit Kamra, documentaire maker
Toen Lalit hoorde dat ik in Bangalore was, hebben we gelijk
afgesproken. Naast dat hij van beroep documentarie maker is, is
Lalit ook een bewogen, meelevende en meedenkende alles kunner.
In april hoopt hij zijn ecologische cafe te openen, waar de inrichting
volledig van gerecyceld materiaal wordt gemaakt. En daar horen
natuurlijk ook de tassen van ANU bij. Ook heeft hij een Duitse
kennis op bezoek die graag de tassen van ANU in Duitsland in een
keten ecologische winkels wil verkopen. Ik heb Lalit aan Lake View
Farm gelinkt, waar tegenwoordig allemaal ecologsche winkels zijn
gevestigd. Ook de producten van ANU passen hier prima.
Actie:
1. In maart tassen in zijn café etaleren en verkopen
2. De Duitse vriendin linken aan Inge
3. Briefing documentaire over het 3D-empowerment
4. Lalit linken voor bedrijfsontwikkeling ANU

Sponsors
Anubha, een kennis van mij uit Nederland,
moeder van 2 prachtjongens op de
internationale school in Arnhem en toevallig
tegelijkertijd met mij in India, gaat mij
ondersteunen in de zoektocht naar sponsors in
NL. Ook Cindy’s vader (een voormalige
vrijwilliger vooral voor de winkel) is altijd erg
actief met het vinden van scholen voor
sponsorlopen. Nog mooier is als we een bedrijf
weten te binden aan het concept.

Tineke Otter | +31 (0)6 142 042 46 | t.otter@in-z.nl | www.in-z.nl | in-z, Triodos, nr 198555814

Communicatie
In Bangalore heb ik uitgebreid met Dorine Veelders gesproken. Een zeer bewogen,
enthousiast schrijver (heeft dit verslag ook fantastisch gereviewd) en schrijft o.a. voor de Linda
Wereldwijven http://www.lindanieuws.nl/wereldwijven/dorineveelders/. Recht uit het hart.
Zij belooft de website nieuw leven in te blazen en gaat maandelijks voor 3D-Empowerment
schrijven. CSA is niet sterk in de communicatie en heeft iemand nodig die om informatie vraagt en
hen pusht te delen in al het goede werk dat ze doen. De website is voor de tweede keer niet op tijd
verlengd door CSA, komt ook omdat het beheer bij een ander bedrijf ligt waarvan de vrijwilliger niet
direct contact meer heeft met CSA. Paul en ik nemen het nu maar over. Het heeft even geduurd
voordat we de inhoud hadden, maar het is gelukt dus ook hier kunnen we weer aan bouwen. Ik
ben er van overtuigd dat als we meer en frequenter onze communicatie kunnen inrichten we onze
sponsors ook beter aan ons kunnen binden.
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ACTIELIJST – KORTE TERMIJN
WAT BEHOEFT METEEN AANDACHT EN WORDT PER DIRECT OPGEPAKT DOOR CSA
-

-

-

-

-

-

Projectuitvoering:
o Per activiteit aangeven wat bereikt is
o Wat de kosten zijn
o Wat de focus voor 1e kwartaal 2014 is mbt
 De kinderen
 De vrouwen
 Medische ondersteuning
 Vakopleiding
Communicatie en PR
o De site 3D-empwerment.org moet weer in de lucht
o De communicatie met vrijwilligers en mij verbeteren en frequenter
o Tineke skypt op initiatief van Murugan, hij heeft een agenda en doet tijdvoorstellen
o Binnen eigen universiteit meer draagvlak creeëren
o Documentaire van 3D wordt ism TERI/ Intel en CSA opgepakt
o zorgen voor voldoende info en input richting Dorine Veelders
o CSA doet erg veel zonder ons op de hoogte te brengen/houden
o Kathrin van alle vrouwen een foto en een persoonlijk verhaal erbij door Dorine
o Vrijwilligers vragen acties af te stemmen met Murugan
Monitoring
o Er moet een nieuwe meting worden verricht over wat is bereikt.
o Zou goed zijn dat studenten van CU dit doen ism de kinderen in Janakiram. Of
studentenvan de HAN die hun minors doen in samenwerking met CU.
o In ieder geval moet het sterftecijfer van kinderen tot 5 jr in kaart gebracht
o En ook wat bewoners vinden dat al is bereikt om tot een gezondere wijk te komen
Bestaande activiteiten
o Deze volhouden op het nivo waar het nu staat
o Echte verandering begint bij de basis, dus de creches moeten weer vol
o ANU bedrijfsmatig overgenomen door TERI, afstemming met CSA zodat social
empowerment overeind blijft. Murugan zoekt contact met ITC ism Teri.
o 1 lijn in produktie, verkoop, design en marketing voor ANU. Geen hap snap ideeeën
doorvoeren. CU kan bv studenten van faculteit kunst en bedrijfseconomie inzetten
o Voor ANU worden social werkers in gezet voor familie issues (verslaving,
mishandeling ...)
o Once again: ism Rajesh bezien of Mary Ann, ook de ANU coordinatie tijdelijk kan
doen. Nieuwe lijnen in gang zetten voor aanvoer van huishoudelijke goederen.
o Medische post: Tineke linkt Biocon, CSA en Dr Sathish opnieuw
o SHG gaan beter aandacht besteden aan “gender issues” en “life skills”
Documentaire
o Boodschap: 3D-empwerment in stedelijk gebied is als experiment geslaagd!
o Tineke maakt een briefing met budgetvoorstel
Betrekken studenten
o Promotie via Accenture in 2009 van ecofriendly produkten, door studenten
o afdeling “arts” van CU en HAN bij ANU betrekken voor nieuwe ecologische designs
o Studenten van de bedrijfskunde bij marketing van Once again, vakopleiding en ANU.

Februari 2014, Tineke Otter.
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