Bezoekverslag 2015, Bangalore India
7 jaar 3D-empowerment in Janakiram Nagar
Wat betekent 3D – empowerment voor Janakiram Nagar
Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Een duurzame, dynamische verandering teweeg brengen
in de gemeenschap. Dat leidt tot een onafhankelijk en leefbaar Janakiram Nagar.

De aanpak
Volgens de 3D-methode en via de kinderen
Desirable: gericht op basisbehoeften: eten, drinken,
leren, wonen, gezond, veilig, ontspannen
Dynamic: flexibel, holistisch, participeren, gedeelde
verantwoordelijkheid, creatief
Development: sociale, technische, economische
ontwikkeling dat leidt tot onafhankelijk, zelfstandig,
gezond en leefbare gemeenschap

Afspraken met de inwoners

Bij deze boom is het in 2006 begonnen

De afspraak met de kinderen en hun
omgeving was om op 3 gebieden te richten
1. gezondheid
2. leren
3. werk en inkomen

Voor wat hoort wat!
Zodra iemand wat heeft bereikt via het project doen ze wat terug
om de gezondheid in de buurt te bevorderen.
- Zichzelf schoon houden
- Zorgen dat de buurt schoon blijft
- Geen open riolering en dit bevuilen
- Sanitaire behoeften in sanitair complex
- Eigen toiletten in laantjes
- Huis schoon houden
- Gezond eten ………….

Welke activiteiten
-

Crèche voor 0-5 jarigen
Onderwijs voor niet-schoolgaande kinderen &
drop outs 6 – 16 jaar
Na-schoolse opvang
Vakopleidingen voor jongeren 16 – 24 jaar
Werk voor moeders
Zelf-hulp-groepen voor vrouwen
Medische ondersteuning
Gezondheidsvoorlichting
Dansgroep

Hoe gaat het in 2015
Dit jaar was best speciaal om het project te bezoeken. Vorig jaar maart is de stichting Wijkinzicht opgericht.
Op basis van het concept idee van het 3D-empowerment biedt de stichting in Nederland aan om ook daar de
wereld een beetje mooier te maken. Het is een ANBI-stichting en zich tot doel gesteld dat alle winst terug
vloeit in projecten zoals het 3D-empwerment project in Janakiram Nagar. Pas in 2015 hoopt de stichting ook
echt betaalde opdrachten te verwezenlijken. Om deze reden is één van de netwerkleden Ruud van Dijk, mee
geweest om met eigen ogen te zien wat het project voor de bewoners en kinderen betekent. Ik was reuze in
mijn nopjes om de ervaring te kunnen delen. Hieronder volgt mijn verslag van de stand van zaken van de
activiteiten en Ruud geeft aan het eind zijn persoonlijke ervaring.
Crèche 0-5 jarigen. Wegens een gebrek aan subsidie zijn de crèches (early learning centers) gesloten. Het
gaat me aan het hart dat we de pasgeborenen en de jonge moeders hierdoor slechter bereiken om ze
gezondheidsprincipes aan te leren. Helaas wordt hierdoor de gezonde start van kinderen belemmerd, ik
hoop niet dat dit invloed heeft op het sterftecijfer dat net zo mooi gedaald was. Er zijn gelukkig wel
verbeterde plekken georganiseerd door de overheid voor kinderen in de peuterleeftijd.
Afspraak: nieuwe sponsors zoeken en proberen verbeterde medische begeleiding voor zwangere vrouwen te
realiseren en moeders met pasgeborenen samenbrengen voor het project “healthy start”

Schoolgaande kinderen. Gelukkig is het aantal kinderen dat ondersteund wordt met het studentsponsorprogramma gelijk gebleven. 350 kinderen kunnen hierdoor naar school en kunnen ook nog steeds
een beroep doen op ondersteuning in de naschoolse opvang. Naast huiswerkbegeleiding krijgen deze
kinderen ook de kans aan veel andere activiteiten deel te nemen. Zoals het jaarlijkse feest op het terrein van
de universiteit. Ook de jaarlijkse vakantie activiteiten “summerschool”, gesponsord door TISB (Yara’s oude
school wordt nog steeds gerund door een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Jongeren van 16 – 24. Oudere broers en zussen, veelal verslaafde en of criminele jongeren hebben de
mogelijkheid een vakopleiding te volgen. Vanwege het grote afbreukrisico (drop out, terugval criminaliteit,
verslaving) wilden we dat eerst niet initiëren, tot Bosch dit avontuur met ons aan wilde. De jongeren bleken
uiterst gemotiveerd en trots dat zij hun ouders kunnen laten zien schoner en beter in het leven te staan.
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Helaas is ook deze sponsoring na 4 jaren gestopt. CSA is in gesprek met andere sponsors om en
voor meiden en jongens weer wat op te starten.
Medische check ups. Her afgelopen jaar zou CSA ism de “project”arts een medische post opzetten. Helaas
hebben ze dit weer niet gedaan, terwijl de behoefte wel erg groot is. De jaarlijkse medische check ups voor
de kinderen zijn wel tweemaal gehouden.
Registratie kinderen die voor eerst naar school gaan. Kinderen kunnen moeilijk naar school omdat ze in een
niet geregistreerd gebied zijn geboren. En ook de ouders zijn niet geregistreerde (dus niet bestaande)
ouders. En voor schoolgeld is een registratie dat je geboren bent noodzakelijk. Een moeizaam proces, die
door de sociaal werkers volhardend wordt doorlopen. Voor de kinderen van ANU regelen de vrijwilligers dat
altijd en krijgen de kosten van de TISB vergoed. Dit jaar is met de TISB overlegt om die vergoeding mogelijk
te maken voor alle kinderen van de vrouwen die bij de Self Help groepen zijn aangesloten (SHG-kinderen).
“Once again”. De tweedehandswinkel is vorig jaar verplaatst naar de nieuwe locatie van het project. Helaas
zit er geen structurele goede winkelmanager op en heeft Rajesh (de HP-vrijwilliger) onvoldoende
ondersteuning om structureel van de winkel een succes te maken. Op het moment dat er huishoudelijke
goederen komen wordt er wel veel verkocht.
Anu. Het vrouwenbedrijf dat prachtige produkten maakt van oude wol en van schoongemaakte sappakjes zit
in zwaar weer. Mary Ann blijkt toch niet het overwicht en bedrijfskennis in zich te hebben om de vrouwen
voldoende aan te sturen. Ook de afzetmogelijkheden lopen drastisch terug. Wat nog steeds erg goed gaat is
de enthousiaste inzet van vrijwilligers, allemaal stuk voor stuk erg begaan met het wel en wee van de
vrouwen. Zij zorgen ook dat de vrouwen nog steeds kunnen verkopen door house-sales en aansluiting te
zoeken bij bazaars. Het is duidelijk dat de vrouwen zelf weinig initiatief tonen. Ook CSA ontbreekt het aan
goede vaardigheden om business empowerment te creëren. En de samenwerking met de huidige
programmanager en de vrouwen en de vrijwilligers loopt niet goed. Tijd om een goed gesprek met de
vrouwen te hebben over wat ze precies willen.

De beleving van Ruud
Als een van de netwerkleden was ik in januari in de gelegenheid om de plek waar de basis voor “stichting
Wijkinzicht” is gelegd te mogen bezoeken.
Mooie dagen vol van diverse contacten, bijzondere belevenissen op gebied van kleur-smaak-geurstraatbeelden en bovenal verwondering en respect voor het werk wat Tineke vanuit haar passie en kracht
heeft neergezet.
Ik heb kunnen zien en ervaren dat met een holistische aanpak en inzettend op basisbehoeften een
gemeenschap zichzelf kan ontworstelen aan de meest primitieve leefomstandigheden. Door vanuit
verschillende kanten in te zetten op basisbehoeften ontstaat ruimte voor verdere ontwikkeling en
ontplooiing.
Tineke is de ontwerper, bouwer en aanjager van deze aanpak te Janakiram Nagar geweest. En met succes. Ik
durf te stellen dat een groot deel van de bewoners uit deze sloppenwijk het (volgens onze westerse
maatstaven) veel beter hebben gekregen en er een betere toekomst voor hun kinderen is weggelegd.
Om dit proces te continueren en zelfs te versterken is behalve financiële ondersteuning de inzet van vele
vrijwilligers en organisaties noodzakelijk.
Eén van de basisprincipes binnen de aanpak was en is, dat op moment dat je als bewoner van de
gemeenschap je de mogelijkheid krijgt jezelf te ontwikkelen en je daarmee beter van wordt, je vervolgens
daarvan wat aan de gemeenschap moet teruggeven!. Dat principe is mijns inziens het meest belangrijke
aspect, daar ik denk dat daarin de kracht van de continuïteit in zit en dat daarmee de gemeenschap daardoor
steeds onafhankelijker wordt van ondersteuning in welke vorm dan ook.
Kortom: diegene die zich inmiddels hebben kunnen ontwikkelen dienen/moeten de ambassadeurs worden
binnen de gemeenschap.

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

Nu een aantal maanden verder vraag ik mij af wat ik met de ervaringen te Janakiram Nagar doe. Ik
merk dat ik vanuit een veel breder perspectief “een probleem” benader en mij eerst afvraag welke
wegen ik moet gaan bewandelen voordat ik start met “het probleem” op te lossen.
Daarnaast relativeer ik meer. In vergelijking met wat ik daar ervaren en gezien heb stellen onze dagelijkse
problemen echt niets voor.
Ik gun een ieder dezelfde ervaring die ik heb opgedaan en raad je aan zodra je daarvoor in de gelegenheid
bent, deze bijzondere reis te ondergaan.

Wat kunt u betekenen

Welke activiteiten willen we graag weer voortzetten:
-

-

-

-

-

-

-

Crèche-nutrition voor 0-5 jarigen,
Voor Wijkinzicht is dit prioriteit één. Als kinderen niet een goede start maken, loop je achter de
feiten aan. Sponsors worden vooral voor dit doel gezocht. Voor 3500, - euro per jaar kunnen 75
kinderen de eerste 5 levensjaren gezonder starten.
Onderwijs voor niet-schoolgaande kinderen & drop outs 6 – 16 jaar, ook dit jaar kunnen we 350
kinderen opvangen. Het zou mooi zijn als we dit aantal weer kunnen verhogen
voor 60 euro per jaar kunt u ook een kind sponsoren, wat gebeurt er met uw geld:
o inschrijven in burgerlijke stand
o gevulde rugzakjes voor de eerste dag
o jaarlijkse bijdrage voor boeken, schriften, schrijfmateriaal, schoolgeld
o deelname aan jaarlijkse activiteiten en naschoolse opvang
Na-schoolse opvang, extra Engelse les, kan door
de H.G. Boumeester foundation heeft hun eenmalige jaarlijkse donatie voor dit doel gedoneerd
o Elke dag, 6 dagen per week huiswerkbegeleiding
o In vakantie met Diwali en zomervakantie, 2x per week
o Sportdagen en danswedstrijden in buurt en bij Christ University
o Feestdag op de dag van het kind
o Talentvolle kinderen krijgen extra Engelse les
Vakopleidingen voor jongeren 16 – 24 jaar
Voor de vakopleiding wordt door CSA in India naar oplossingen gezocht
o Electro-techniek
o Loodgieter
o Computer – call center
ANU-vrouwenbedrijf
Vrijwilligers hebben onlangs besloten ANU en hun families te ondersteunen
o Mooi dat er nu 1-gerichte keuze is om deze vrouwen en hun bedrijf toekomst te bieden. De
zo gedroomde zelfstandigheid krijgt nu echt vorm. Best spannend voor de vrouwen, voor
CSA, voor de vrijwilligers en natuurlijk vind ik het ook spannend.
Second hand-shop “once again”
Wordt ook door een vrijwilliger gesponsord, en kan een betere bedrijfsvoering gebruiken, het
bestaansrecht heeft zich inmiddels bewezen. Rajesh zet dit zelfstandig voort.
Zelf-hulp-groepen voor vrouwen
ongelooflijk krachtige sterke vrouwengroepen (12 groepen, 225 vrouwen), die al erg veel hebben
bereikt voor de gemeenschap.
o Wekelijks sparen
o In Basisbehoeften voorzien
o Aanpakken buurtproblematiek
o Nu (2015)een gemeenschapsraad uit hun midden gevormd
De vrouwen willen heel erg graag ook een bedrijf opzetten. Dit jaar gaat de Universiteit investeren in
werk projecten voor deze vrouwen.
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Medische ondersteuning
Een loket in de wijk is een must. Ook al zijn er plekken rondom de wijk waar de bewoners
terecht kunnen. Het ontbreekt aan vertrouwen bij de bevolking om hier gebruik van te maken. De
medische check ups voor alle kinderen die bij project betrokken zijn vinden 4 keer per jaar plaats. Als
er iemand is die ideeën heeft, ik hoor ze graag.
Gezondheidsvoorlichting
De gemeente heeft een aantal peutercentra opgezet, waar vanuit gezondheidsadviezen aan de
moeders worden verstrekt. CSA werkt hiermee samen. Algemene voorlichting vindt regelmatig
plaats, georganiseerd door verschillende partijen.
Dansgroep
helaas zijn ook zij gestopt wegen gebrek aan plek en sponsoring.

Tot slot
In augustus gaan Paul, Yara en ik naar India op vakantie, we laten dan graag weten hoe het met de
activiteiten staat. En in 2016 hoop ik met een ander netwerklid het project weer te bezichtigen.
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