
                 

 

Project NZ-2019-055  

Tewerkstelling van weduwen, gescheiden verstoten vrouwen en kansarme laag geschoolde jonge 

vrouwen in Zuid-Tamil Nadu. 

 

Periode 

01.01.2020 -31.12.2022 

Omschrijving van het project 

In India wordt de vrouw nog steeds als tweederangsburger behandeld. Als je tot bovenvernoemde 

groep en bijkomend tot een gemarginaliseerde bevolkingsgroep behoort, is de situatie van de vrouw 

dramatisch. In ruim 12% gezinnen in Tamil Nadu is de vrouw enige kostwinner. In de regio waar SCAD 

werkt zijn er 185.639 vrouwen in deze situatie. Ze worden gediscrimineerd en uitgebuit. Heel wat van 

hen zijn ongeletterd. Elementaire basisrechten worden hen onthouden en hun 'stem' wordt niet 

gehoord. SCAD Nirman Trust wil deze vrouwen versterken en een beter leven geven door hen een 

inkomensgenerende activiteit aan te leren en hen van het voorwaardenscheppend werkmateriaal te 

voorzien, zodat ze een vast inkomen verwerven en in hun levensonderhoud (en dit van hun gezin) 

kunnen voorzien. 

Het werkpostmateriaal is eigendom van de doelgroep maar eens de begunstigden een inkomen 

hebben, betalen ze systematisch een (klein - in samenspraak afgesproken) bedrag aan de 

'Vrouwenzelfhulpgroep' waartoe ze behoren. Die gebruikt dit geld om nieuwe vrouwen - behorend 

tot de doelgroep - een werkopleiding te geven en werk te verschaffen. SCAD coördineert dit en 

bewaakt of alles correct verloopt.  

Op die manier krijgt dit initiatief een duurzaam karakter en wordt het na beeïndiging van de 

Provinciesteun gecontinueerd. Het uiteindelijk resultaat is dat véél meer dan de 150 geincludeerde 

vrouwen er de vruchten zullen van plukken! 

Dit initiatief wordt opgestart op twee locaties: in Cheranmahadevi (Tirunelveli District) en 

Vagaikulam (Tuticorin District). 

Doelstelling van het project 

Empoweren van 150 vrouwen, die aan de doelgroepscriteria voldoen, door hun specifieke 

arbeidsvaardigheden aan te leren en hen van het voorwaardenscheppend werkmateriaal te voorzien 

om de aangeleerde job te kunnen uitoefenen.  

De financiële toestand van deze vrouwen en hun gezin verbeteren. 

Hun gevoel van eigenwaarde, respect en waardigheid versterken.  

Hun gezin optillen naar een meer menswaardige levenstandaard.  

Toegenomen participatie in besluitvormingsprocessen. 

Een veilige en ergonomische werkcontext. 

Middelen genereren - via kleine terugbetaling (vorm van microkrediet) om het initiatief te kunnen 

continueren voor andere vrouwen behorend tot de doelgroep. 

Stappenplan 

1. Vaardigheidsoriëntatie - in kaart brengen van de werk- en managementvaardigheden van iedere 



vrouw. 

2. Job keuze uitklaren - rekening houdend met hun interesse en sterktes.  

2. Trainen van specifieke werkvaardigheden. 

3. Trainen van managementvaardigheden: diegene die dit aankunnen! 

4. Werkunits voorzien van het voorwaardenscheppend werkmateriaal:  

     30 naaiateliers  

     30 tea shop  

     30 kruidenierszaakjes  

     30 kledingzaakjes  

     30 computerzaakjes (type-, print- en kopieerwerk) 

5. Leren op de werkvloer 

6. Monitoring van het 'Vrouwenzelfhulpgroep Fonds' - opgebouwd met kleine bijdrage eens ze een 

inkomen verwerven -> bestemd om nieuwe 'doelgroep'-vrouwen op te leiden en te werk te stellen. 

Toegekende steun van de Provincie West-Vlaanderen: 35.769€ 

Cofinanciering door SOS Zoutmijnkinderen-India: 11.000€ 

SCAD-inbreng: 16.000€ 


