S.H.G. Self Help Group voor vrouwen.
Toelichting door Sr. Gridonia Sequeira van de Lourdes Society in Surat.
SHG is een nieuwe en innovatieve organisatie opgezet voor het welzijn van de vrouw.
Collectief leiderschap, collectief beslissingen nemen en collectieve acties ondernemen zijn de
kenmerken.
Door middel van onderlinge samenwerking, collectieve kleine besparingen en het creëren van
levensonderhoud, kan een gemeenschap in een sloppenwijk worden omgevormd.
Het biedt ook leningen aan met voorwaarden die vastgesteld zijn door de groep.
Mijn ervaring in het verleden van het werken met SHG is: dat de vrouwen bevoegd, waardig en
respectvol in het gezin zijn en dat hun zelfvertrouwen in de gemeenschap toeneemt.

Premal BUDGET Women's Group is de naam van onze groep, die op dit moment vijftien
vrouwen telt.

Het WAAROM van het starten van deze groep:
De families van deze vrouwen zijn in het verleden voor een groot deel geholpen door diverse
organisaties. Hoewel vijftig of zestig jaar voorbij zijn gegaan, zijn ze nog steeds op hetzelfde
punt waar ze toen waren.
Ik zie dat deze jonge vrouwen hun kinderen graag willen opvoeden, omdat zij zien onder welke
leefomstandigheden de kinderen zullen moeten leven als gevolg van hun gebrek aan onderwijs.
Om hen bewust te maken van hun belangrijke rol in het gezin, opvoeders van hun kinderen te
zijn en vredestichters te zijn wanneer conflicten ontstaan als gevolg van de dronkenschap van de
man.
Ook leren ze een klein bedrag te sparen per maand waardoor ze de mogelijkheid hebben om een
geldbedrag te realiseren bij de bank. Hun gevoel was altijd dat dit niet tot hun mogelijkheid
behoorde.

De samenstelling van de Groep:
Aangezien de vrouwen veelal analfabeet zijn en zeker niet hoog opgeleid, zijn ze verpakkers,
voddenraapsters, vegers en dergelijke. Met het resultaat, dat hun inkomen niet voldoende is voor
het dagelijkse levensonderhoud.
Enkelen hebben geleerd om met hun namen te ondertekenen. Anderen hebben het basisonderwijs
gedaan.

Een paar vrouwen hebben het onderwijs in hun eigen taal afgerond. Aangezien ze getrouwd zijn
in Surat en afkomstig zijn uit andere delen van India, leren ze de taal Gujarati, maar zijn niet in
staat te lezen en te schrijven in de groep.
De vrouwen zijn de echte broodverdieners van hun familie.
Het werk van de Groep.
De vrouwen zijn bevoegd en verantwoordelijk voor hun eigen SHG. Ze hebben toezichthouders.
Onze bijeenkomsten zijn een keer per maand, waar ze hun inbreng en hun spaargeld krijgen.
Het minimumbedrag om te sparen bedraagt elke maand is RS 200 dit is € 2.40.
Dit is besloten door de leden van de groep.
Het elke maand geïnde bedrag wordt bijgeschreven in "Bhagya Lakmi Women Bank" van
Navsarjan, die alle spaargelden van 199 SHG’s heeft.
We hebben ons aangesloten bij deze bank aangezien er veel voordelen voor de vrouwen zijn
zoals het bijwonen van de trainingen die gehouden worden.
Ook geeft deze bank 8% rente over het bijgeschreven bedrag, terwijl andere banken de helft van
het bedrag geven. De rente op de leningen bedraagt 2%.
De vrouwen zijn blij dat de SHG is gestart, want het zal voor hen een grote hulp zijn.
Financiële hulp zal voor het onderwijs en voor de voeding van hun kinderen voor een aantal
jaren blijven doorgaan totdat zij op eigen benen kunnen staan.
Met dank aan de "Stichting Children Sponsorship" te Nunhem. Die het "Slum Kinderen
Education Fund ", en het "Esther Corpus Fund" financieel bijstaan. Hierdoor worden kinderen in
staat gesteld om onderwijs en/of gezondheidsbijstand te krijgen die ze nodig hebben.
Dankbare groeten, Sr. Gridonia Sequeira.

