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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 (Santosh’ slum en Rajiv Nagar slum) in
Jaipur. Het verslag beslaat het tweede halfjaar: januari tot en met juni 2014. Het project
loopt tot en met december 2014.
Dit verslag is aanvullend aan het vorige voortgangsverslag (over de periode juli tot en met
december 2013). We melden alleen nieuwe feiten en ontwikkelingen, om niet in herhaling te
vervallen.
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Activiteiten en resultaten

De deelneemsters hebben diverse samples (mini-uitvoeringen) gemaakt van bovenrokken,
blouses en tunieken. De volgende stap is om deze dameskledingstukken in levensechte maten
te leren naaien.

Deelneemsters met enkele samples die ze
hebben gemaakt
De lerares in Rajiv Nagar slum met haar
samples-map
Vertegenwoordigers van Narangi zijn op werkbezoek geweest in India afgelopen juliaugustus. Ook de naaiprojecten zijn een paar keer bezocht. We hebben geconstateerd dat de
deelneemsters aan de cursussen goed op weg zijn, maar dat ze nu met name netter en
preciezer moeten leren naaien. De Wisdom Academy heeft toegezegd hier de komende
maanden op te focussen.
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De vrouwen hebben plooien leren naaien

Tasje van verschillende stukken stof en met biesjes

Een aantal deelneemsters heeft inmiddels zelf een handnaaimachine gekocht om ook thuis te
kunnen naaien en andere vrouwen zijn van plan om na afloop van de cursus een naaimachine
aan te schaffen.
Leraressen
Vanaf april wordt er, zoals gepland, lesgegeven door professionelere naaisters (van buiten de
sloppenwijken) die gevorderde technieken kunnen doceren. In Santosh’ slum is dat Manshu,
die tevens als lerares werkt op één van de basisscholen van de Wisdom Academy. Manshu
kan heel goed naaien, zo maakt ze thuis dameskleding op bestelling voor vrouwen die ze kent.
De vrouwen die eerder les gaven (en zelf ook in de sloppenwijken wonen) helpen nu als
assistent of doen mee als deelneemster.
De Indiase context
De deelneemsters aan de cursussen leren naaien, leren een nieuw vak, in hun eigen tempo.
Een tempo dat lager ligt dan in bijvoorbeeld Nederland.
De vrouwen komen niet allemaal elke dag (zoals ook beschreven in het vorige
voortgangsverslag). 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. En als hun echtgenoten vinden dat ze andere dingen moeten doen (werken,
koken of water halen), komen ze niet naar de cursus. In India, en met name in de
sloppenwijken, heerst een patriarchale cultuur, de vrouwen zijn afhankelijk van hun mannen.
Daarnaast zorgen stress (door hun zware dagelijkse leven) en het feit dat ze onbekend zijn
met het fenomeen training (de meeste deelneemsters zijn nooit naar school geweest) voor een
relatief laag leervermogen en leertempo.
Het lesgeven gaat op Indiase wijze. Als efficiënte Nederlanders dachten wij tijdens ons
werkbezoek soms ‘Dat kan sneller en slimmer’, maar dat is geen realistische gedachte in de
lokale context. We hebben naderhand wel wat tips gegeven aan de Wisdom Academy, zoals
meerdere deelneemsters tegelijkertijd aan het werk zetten (in plaats van één voor één terwijl
de rest toekijkt).
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Kortom, het gaat langzamer en het gaat minder efficiënt dan bij ons in het Westen, maar de
vrouwen leren wel degelijk nieuwe vaardigheden!
Hoe parlementsverkiezingen de naaiprojecten beïnvloeden
In tegenstelling tot het eerste half jaar, liep het project in Santosh’ slum beter dan in Rajiv
Nagar slum. In laatstgenoemde sloppenwijk hadden de bewoners het druk met andere
dingen.
Afgelopen april-mei vonden de nationale parlementsverkiezingen plaats in India. Zoals bij
elke verkiezing, maken politici vele beloftes aan de armen om hun stemmen te winnen. Of
worden er vlak voor de verkiezingen door de regerende politieke partij plotseling allerlei
verbeteringen aangebracht in de sloppenwijken, wederom om stemmen te verkrijgen. In
Rajiv Nagar slum werd om die reden de centrale zandweg geplaveid door de overheid. Tevens
een teken dat de slum nu een legale(re) status heeft (anders investeert de overheid niet in een
sloppenwijk). Goed nieuws voor de bewoners dus, die meteen begonnen met het opknappen
van hun hutten. Ze bouwen nu stenen huizen, waarvoor ze leningen afsloten bij
tussenpersonen (in India hebben arme mensen niet of nauwelijks toegang tot banken) tegen
de in die ‘sector’ heersende woekerrentes.
De bewoners (mannen, vrouwen en kinderen) in Rajiv Nagar slum hebben het enerzijds dus
druk met het verbouwen van hun onderkomens en anderzijds met het verdienen van extra
geld om hun leningen zo snel mogelijk terug te betalen. Sommige deelneemsters aan de
naaicursus in Rajiv Nagar slum komen sinds de parlementsverkiezingen (of: sinds de
geplaveide weg) minder frequent naar de cursus.

Deelneemsters in Santosh’ slum

En soms loopt de boel vast en moet lerares
Manshu de naaimachine repareren 
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Financiën

Tijdens Narangi’s werkbezoek afgelopen zomer hebben we onder andere de financiële
administratie van de naaicursussen doorgenomen met de Wisdom Academy.
Van de start van de naaicursussen in juli 2013 t/m juli 2014 heeft de Wisdom Academy
minder geld uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Met name de kosten van de materialen
waren lager, onder andere omdat de deelneemsters steeds vaker oude kleren meenemen om
te gebruiken als oefenstof.
Na afloop van het project maken we de financiële eindstand op en verrekenen we het
eventuele verschil met de Wisdom Academy.
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Vooruitblik

De naaicursussen duren totaal anderhalf jaar, tot en met december 2014.
Voor het derde halfjaar (juli t/m december 2014) staat onder meer gepland:
• De deelneemsters leren damesbovenkleding maken in levensechte maten (als vervolg op
de mini-samples)
• De deelneemsters perfectioneren hun vaardigheden (zoals leren om netjes en precies te
naaien)
• De Wisdom Academy benadert kledingboetieks en kleermakers om te kijken of de
deelneemsters daar na afloop van de naaicursussen zouden kunnen werken
Ook over dit derde halfjaar zullen we weer een voortgangsverslag schrijven, evenals een
samenvatting van het gehele project. En in juli 2015 (een half jaar na afronding van het
project) schrijven we nog een terugkoppeling over de behaalde resultaten op de middellange
termijn.
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