
 



Verbeterd klaslokaal 

 

Er is een bureau in de klasruimte geplaatst 

en een kast die kan worden afgesloten.  

Dit geeft een iets meer formele uitstraling 

en zorgt dat belangrijke documenten veilig 

kunnen worden opgeborgen. 

Weer naar school! 

 

 De school ging in december na 10 

maanden weer open. Inmiddels gaan de 

kinderen al weer een maand blij naar 

school en draait het transport met de 

elektrische tuktuk ook weer als vanouds. 



Mini-Rijstpel molen 

 

De rijstpelmolen is met succes geïnstalleerd 

inclusief elektriciteitsvoorziening. De eerste pel 

sessies zijn gedaan onder begeleiding van een 

deskundige uit het dorp. In de volgende 

meeting gaan de vrouwen bepalen wie er 

verantwoordelijk zijn voor de operationele 

taken. In het aparte filmpje kun je zien hoe de 

molen precies werkt. 



Vrouwengroep 

 

De dames uit het dorp doen het prima met 

hun Abhen Santhal Women Group. De 

pandemie weerhield hen er niet van om de 

maandelijkse meetings te houden en ze 

sparen elke maand een vast bedrag. Ze 

zijn nu bezig om een bankrekening te 

openen op naam van de Abhen Santhal 

women Group, zodat het geld veilig staat.  



Taal en reken onderwijs voor 

volwassenen 

 

 De dames zijn terug in hun vaste routine 

en hebben ook weer twee keer per week 

onderwijs. Zowel de “juf” als de leerlingen 

zijn blij dat ze weer naar school kunnen.  
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Naailes en les in patroonknippen 

 

Tien vrouwen willen graag op naailes en die lessen zijn nu begonnen. Omdat er de komende 

maanden nog niet geoogst wordt is daar nu mooi tijd voor. Doel is om er later ook geld mee te 

kunnen verdienen. Er zijn twee naaimachines gekocht en twee gehuurd. Dit alles past in de 

begroting voor 2021. Opbrengsten van de huur komen ook ten goede aan de vrouwengroep. 

De lessen zijn zes dagen per week van 11.00-14.00 uur.  

Voor de lange termijn moet worden bekeken wanneer - en op welke condities - er meer 

naaimachines gaan komen. Met dank aan één van onze trouwe sponsors heeft Maha Mata 

ook hiervoor budget  gereserveerd. Ter info: 1 naaimachine kost – beetje afhankelijk van de koers – € 100,00. 


