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Activiteiten in de afgelopen vier jaar zijn opgestart en/of afgerond 

School Transport, loopt 
door op eigen kracht met 
nieuwe  tuktuk (rikshaw) 

Ontwikkeling en gezondheid 
training voor vrouwen 

Royaal en verbeterd 
gemeenschapshuis/ 

leslokaal 

Onderwijs, dit gaat 
gewoon verder 

Bio zand- water-filters 
Alle gezinnen zijn 
hiervan voorzien 

Kleine rijspelmolen: voor eigen 
gebruik en voor extern gebruik 
beheerd met eigen coöperatie 

Naailessen, afgerond, 
gebruik naaimachines 

voortgezet 

Lessen in lezen, schrijven en 
rekenen. Door 18 vrouwen 

afgerond 

Meerdaagse, leerzame, excursie,  
succesvol afgerond 

Auto-tuktuk (elektrisch) 
Aangeschaft en verzekerd 
Verder in beheer van eigen 

coöperatie 

Training biologische mest en  
verantwoord mesten  

BamboeTraining 



Twee laptops zijn officieel overgedragen 
aan de voorzitter van de coöperatie. Zij 
blijft verantwoordelijk voor deze laptops. 

The naailes groep heeft zelfstandig 
verantwoording genomen voor de 
naaimachines en zal deze zelf 
blijven gebruiken om kleding te 
maken, hun vaardigheden uit te 
breiden en hun kennis/kunde over te 
dragen.  

De rijstpelmolen staat op naam van 
de vrouwengroep en zij zullen dan 
ook verantwoording blijven dragen 
voor dit apparaat. Hierbij zullen zij 
ook de boekhouding bijhouden ten 
behoeve van de operationele kosten 
en de financiën beheren. 

Officiële overdracht van werktuigen aan de gemeenschap 



Auto Tuktuk (Rikshaw) 

Deze elektrische variant was de beste 
die op de lokale markt van Damak was 
te vinden. Nadat deze volledig is 
opgeladen kan deze 100 km rijden.  
 
Er zit vijf jaar garantie op de motor.  
 
Er kunnen 10 leerlingen tegelijk veilig 
naar school worden gebracht. Buiten 
schooltijden zal de tuktuk worden 
gebruikt als taxi voor lokale ritten en 
vormt daarmee ook een aanvullend 
verdienmodel voor de dorpsbewoners.  
 
Er is tevens een verzekering afgesloten 
voor deze tuktuk, die de eigendom is 
van het collectief via de coöperatie. 
 



Begeleiding 

De twee vrouwen (Sunita Mardi, links in het rose)  en Rita Mardi (rechts 
in het rood) zullen de begeleiding van de vrouwengroep nu verder voor 
hun rekening nemen. Zij hebben aangetoond dat zij dit, met alle kennis 

die zij de afgelopen jaren hebben verworven, kunnen dragen. 
 

In de achtergrond blijft Alisha die het project 4 jaar begeleidde  (uiterst 
rechts op de foto links) altijd bereikbaar voor vragen de dame links in het 

zwart is de onderwijzeres. 



Oprichting zelfstandige bedrijfjes 

Presentie op school Geletterde vrouwen 

Gezondheidsklachten Verbeterd levensonderhoud 

4 

18 95% 

18 gezinnen 20% 

IMPACTS 



Slotwoord van project manager Alisha:  
 
“Dit project was m’n “kindje” vanaf de start en de vrouwen van 
Jhiljhile mijn inspiratie. De laatste vier jaar zijn voor mij één  grote 
levensles geweest en hebben mij – net als deze vrouwen - laten 
leren en groeien.  
 
Ik zal voor altijd verbonden blijven met deze gemeenschap 
Ik ben niet verdrietig om het afscheid. Ik ga weg, maar heb hier 
heel veel nieuwe contacten en vriendschappen die levenslang 
zullen blijven door de banden die in de afgelopen jaren zijn 
gesmeed met deze vrouwen. 
 
Ik zie ook nieuwe contacten en uitdagingen op mijn pad, dat is 
heel leuk en opwindend. Tegelijkertijd vind ik het ook wel een 
beetje spannend en om te zien hoe het hier in de toekomst verder 
gaat en zal het, weliswaar op afstand, zeker blijven volgen”. 


