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1

Inleiding

Sinds 2010 heeft Narangi een partnership met de Wisdom Academy, een non-profit
organisatie werkzaam in diverse sloppenwijken in Jaipur, in het noordwesten van India. De
Wisdom Academy werkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de
sloppenwijkbewoners door het geven van onderwijs aan kinderen, te zorgen voor
basisgezondheidszorg en allerhande sociale- en noodhulp te bieden.
Dit verslag beschrijft de voortgang van de naaicursussen voor vrouwen die de Wisdom
Academy in juli 2013 is gestart in twee sloppenwijken in Jaipur. Het verslag beslaat het eerste
halfjaar: juli tot en met december 2013. Het project loopt tot en met december 2014.
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Deelneemsters

De doelgroep waarop de naaiprojecten zich richten, zijn vrouwen en (oudere) meisjes uit
twee sloppenwijken: Santosh’ slum en Rajiv Nagar slum.
In Santosh’ slum zijn de cursussen gestart op 10 juli, met 15 deelneemsters. Totaal nemen nu
zo’n 14-15 vrouwen deel aan de cursussen. De vrouwen verdienen momenteel hun inkomen
met werken in de huizen- en wegenbouw. Hun voornaamste taak is het vervoeren van zand,
stenen en cement in grote schalen (tot 40 kilo zwaar) op hun hoofd. Daarnaast hoeden en
verzorgen ze de geiten van de gemeenschap.
In Rajiv Nagar slum zijn de cursussen gestart op 16 juli, met 22 deelneemsters. Totaal nemen
nu zo’n 20 vrouwen deel. Deze vrouwen verdienen hun geld als ‘trash pickers’: het
verzamelen van afval (met name papier en blikjes). Reeds voor dag en dauw lopen ze met
grote, zware zakken door de straten van Jaipur.
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De vrouwen komen niet allemaal elke dag
naar de naailessen. Soms hebben ze geen
tijd, omdat ze moeten werken. En soms
nemen festivals, ceremonies en rituelen
(zoals een wekenlange rouwperiode na een
overlijden) hun tijd in beslag. Maar alle
deelneemsters komen minimaal een paar
dagen per week en er zijn nog geen vrouwen
uitgevallen. In Rajiv Nagar slum is de
frequentie dat de vrouwen naar de cursus
komen, toegenomen in de loop van de tijd.
De cursussen vinden altijd doorgang,
ongeacht het aantal deelneemsters.
Uit bovenstaand blijkt de betrokkenheid van de vrouwen bij de naaicursussen. Die
betrokkenheid kan ook worden geïllustreerd met deze ‘anekdotes’:
• Toen de naailerares in Rajiv Nagar slum een paar dagen op familiebezoek ging elders in
India, belden de deelneemsters ‘in paniek’ naar de Wisdom Academy om te vragen wie
hen dan les ging geven in die periode.
• De leraressen en de deelneemsters klagen soms over elkaar tegenover de Wisdom
Academy of kibbelen onderling met betrekking tot de naaicursussen. Volgens de Wisdom
Academy, die al jaren met deze sloppengemeenschappen werkt, is het een goed teken als
de vrouwen ‘zich druk maken’; het betekent dat ze enthousiast zijn over de cursussen.
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Leraressen
In Santosh’ slum was een jongedame genaamd
Santosh in eerste instantie de lerares. Door
familieomstandigheden is zij verhuisd naar een
andere slum. Haar lestaken zijn overgenomen
door Dharia. In Rajiv Nagar slum is Prem de
lerares.
Zowel Dharia als Prem kunnen goed naaien, ze
hebben het reeds als klein meisje geleerd van hun
moeders en oma’s.

Lerares Prem in Rajiv Nagar slum

In het oorspronkelijke plan was opgenomen dat
elk project een lerares én een assistente zou
hebben. Assistentes zijn echter (nog) niet nodig
geweest.

Vanaf april 2014 zou de Wisdom Academy graag een paar professionele naaisters inhuren als
leraressen. Vrouwen die hun geld verdienen als naaister bij een kleermaker of in een boetiek.
Deze vrouwen kunnen lesgeven op een ver(der) gevorderd niveau. De huidige leraressen
kunnen dan als assistent werken en kunnen tevens hun kennis en vaardigheden vergroten
(‘teach the teacher’).
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Activiteiten en resultaten

De cursussen vinden 4 dagen per week plaats, gedurende 2 tot 3 uur, in de (na)middag.
Afhankelijk van de weersomstandigheden binnen (in de hut van de lerares) of in de
buitenlucht.
Wat hebben de vrouwen de eerste 6 maanden geleerd:
• het gebruik van een naaimachine
• de basisbeginselen van het naaien, zoals recht
kunnen stikken
• hoe ze stof moeten knippen
• hoe ze kapotte kleding (van hun familie) kunnen
repareren
• hoe ze eenvoudige dameskleding kunnen naaien,
zoals onderrokken en ‘pyjamas’ (een eenvoudige
katoenen broek die Indiase vrouwen onder hun
‘kurta’ (tuniek) dragen)
• hoe ze biesjes op stof kunnen stikken
• hoe ze een kikker-knoop-sluiting kunnen maken
• hoe ze (rechttoe-rechtaan) producten kunnen maken,
zoals portemonnees en hoesjes
Sociale functie van de cursus
De naailessen hebben nadrukkelijk ook een ‘ontspannende’ en sociale functie. Het is een
moment waarop de vrouwen even met iets totaal anders bezig kunnen zijn dan hun
dagelijkse, zware bezigheden. Tijdens de lessen drinken ze gezamenlijk thee en eten kleine
‘snacks’.
Verschil tussen de 2 slums
Het project in Rajiv Nagar slum loopt iets beter dan het project in Santosh’ slum. In Rajiv
Nagar slum komen de deelneemsters frequenter en maken ze sneller voortgang. Het verschil
is wellicht te verklaren uit het feit dat de vrouwen in Rajiv Nagar slum reeds vanaf 2012 aan
de Wisdom Academy vroegen om een naaiproject op te zetten. En misschien speelt de
ondernemersgeest in deze ‘trash pickers’ slum een rol: het door hen verzamelde afval wordt
door de slumbewoners verhandeld aan opkopers. De vrouwen in deze slum zijn zeer
gemotiveerd om straks hun zelfgenaaide producten te verkopen.
Materiaal
Per project heeft de Wisdom Academy 3 handnaaimachines aangeschaft. Eén machine ging al
vrij snel kapot, maar omdat dit binnen de garantietermijn gebeurde, kon de naaimachine
kosteloos worden gerepareerd.
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Managing en monitoring

De projecten wordt uitgevoerd en aangestuurd door de Wisdom Academy, zij zijn
eindverantwoordelijk voor de activiteiten en de resultaten.
In Santosh’ slum runt de Wisdom Academy ook een basisschool voor kinderen. Medewerkers
van de school hebben daardoor bijna dagelijks contact met de lerares en deelneemsters van
de naaicursus. Het naaiproject in Rajiv Nagar slum wordt elke week bezocht door een
medewerker van de Wisdom Academy om met de lerares en deelneemsters te praten en de
lessen bij te wonen.
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Daarnaast nemen de vrouwen regelmatig telefonisch contact op met de Wisdom Academy om
dingen te vragen (bijvoorbeeld het bestellen van stof of garen) of eventuele problemen voor te
leggen. De leraressen klagen af en toe dat niet alle deelneemsters regelmatig komen. De
Wisdom Academy drukt hen op het hart de lessen altijd door te laten gaan.
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Financiën

De Wisdom Academy houdt een overzicht bij van alle uitgaven. Deze zomer, als
vertegenwoordigers van Narangi op werkbezoek gaan in India, zullen de Wisdom Academy
en Narangi samen de financiële administratie van de naaicursussen doornemen.
Tot dusverre is er geen geld uitgegeven aan salarissen van assistentes (begroot was: per
project 1 assistente, om de lerares te helpen). Aan de andere kant is er iets meer geld
uitgegeven aan stoffen dan begroot.
Als vanaf april 2014 professionele naaisters zouden worden ingezet als lerares, zou hun
salaris (deels) kunnen worden betaald uit het budget voor de assistentes.
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Vooruitblik

De naaicursussen duren totaal anderhalf jaar, tot en met december 2014.
Voor het tweede halfjaar (januari t/m juni 2014) staat onder meer gepland:
• De vrouwen leren gevorderde vaardigheden en technieken.
• De vrouwen zullen leren hoe ze knoopsgaten kunnen maken. Dat is een arbeidsintensief
werkje dat handmatig gebeurt. Kleermakers besteden het maken van knoopsgaten vaak
uit aan thuiswerksters, dus met deze vaardigheid kunnen de vrouwen inkomen verdienen.
• De vrouwen leren meer kledingstukken voor dames te maken, zoals ‘kurtas’ (tunieken) en
‘blouses’ (bovenstukjes die vrouwen onder hun sarees dragen).
• Vanaf april 2014 zou de Wisdom Academy graag een paar professionele naaisters inhuren
als leraressen. Vrouwen die hun geld verdienen als naaister bij een kleermaker of in een
boetiek. Deze vrouwen kunnen lesgeven op een ver(der) gevorderd niveau.
Ook over dit tweede halfjaar zullen we weer een voortgangsverslag schrijven.
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