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On a mission
Gelijke rechten voor achtergestelde kinderen en vrouwen. Onze Indiase
projectpartner Society for Serving Humanity (SSH) helpt deze vrouwen en kinderen
hun gezondheid te verbeteren, ze bieden onderwijs en stellen gemeenschappen in
staat om inkomsten te genereren en een rechtvaardig en gelijkwaardig leven te leiden
in de dorpen van Dindigul en Namakkal.

Samen in de strijd tegen het virus
In India zijn er ruim 2 miljoen inwoners besmet met HIV/A IDS. HIV is een menselijk
virus die stap voor stap het afweersysteem afbreekt die het lichaam heeft opgebouwd
om je te beschermen tegen allerlei virussen en bacteriën. Dit brengt de nodige
symptomen, klachten en gevolgen met zich mee. En bovendien wordt je veel
kwetsbaarder voor een breed scala aan andere infecties en ziekten. HIV is goed te
behandelen, indien je toegang hebt tot goede gezondheidszorg en de juiste
medicijnen. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer en betere medicijnen gekomen .
De levensverwachting van mensen mét HIV is tegenwoordig vergelijkbaar met die van
mensen zónder HIV, mits men medicijnen neemt uiteraard.
Wanneer je het virus niet onder controle krijgt en je lichaam zo verzwakt raakt dat
het zich niet langer kan beschermen tegen bacteriën en virussen is er sprake van AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome, verkregen ziekte waarbij de afweer niet
werkt). AIDS kan dodelijk zijn, want een kleine verkoudheid kan bijvoorbeeld al snel
een gevaarlijke longontsteking worden. In Nederland heeft iedereen toegang tot de
juiste middelen en een goede behandeling, maar wereldwijd sterven er nog altijd
dagelijks ruim 2700 aan deze ziekte doordat ze de nodige zorg en medicijnen niet
krijgen. Zo ook in India, door de extreme armoede. Hier krijgt slechts 50% van de
patiënten de juiste behandeling. (bron: www.unaids.org)
Er zijn rond de 1 miljoen weeskinderen die geen ouders meer hebben door overlijden
aan het virus. Met het ‘Foster a Child Program’ vangt SSH kinderen en jongeren op die
in aanraking zijn met HIV/AIDS en versterkt hen middels onderwijs, de juiste
gezondheidszorg en voorlichting. Daarnaast is er veel aandacht voor hun persoonlijke
ontwikkeling en destigmatisering. Veel kinderen raken hun ouders kwijt aan deze
ziekte of zijn zelf besmet. Al jarenlang strijdt SSH samen met ons tegen de gevolgen
van HIV/AIDS. Dit doen we in de meest arme regio van I ndia, Tamilnadu. HIV en AIDS
hebben grote gevolgen voor kinderen, zowel wanneer hun ouder(s) als zijzelf
geïnfecteerd raken. Als ouders ziek worden zijn zij niet in staat om te werken en de
zorg voor hun kinderen wordt teveel. Hierdoor komen kinderen vaak met kinderarbeid
in aanraking. Want ja, ergens moet toch het geld vandaan komen. Als ze überhaupt al
naar school gingen of een opleiding volgde n, gaat dat dan niet meer. Zo’n situatie
brengt zodoende ook hun gezondheid en veiligheid in gevaar . En als ze zelf ziek zijn,
kunnen ze vaak ook niet meer naar school.
Het verlies van een ouder of het risico om hen te verliezen brengt ook psychische
gevolgen met zich mee. En als je zelf besmet bent uiteraard ook. Daarom is de
passende psychosociale ondersteuning die SSH biedt aan de kinderen en hun
gemeenschappen ontzettend belangrijk. Maar ook discriminatie en stigma heeft een
enorme mentale impact op de kinderen en gemeenschappen . Als blijkt dat je besmet
bent gebeurt het nog vaak dat je wordt verstoten of buiten de maatschappij wordt
geplaatst waardoor ze in een isolement kunnen raken.
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Een mooi voorbeeld
Hoi, mijn naam is Vigneswaran en ik zit samen met mijn jongere zusje op de
middelbare school St. Mary’s in Dindigul. In 2006 zijn wi j papa verloren aan HIV/AIDS.
Mama is ook geïnfecteerd met HIV, maar wordt nu gelukkig behandel d met ART
(antiretrovirale therapie). Om meer geld te verdienen voor ons gezin ben ik in de
vakantie gaan werken als landarbeider. Maar al gauw wilde ik regelmatig gaan werken
en stoppen met school. Want ik verdiende nauwelijks iets en scoorde slechte cijfers
op school, waardoor ik mijn interesse verloor. Totdat SSH mij en mijn familie te hulp
schoot. Ik kreeg schoolmaterialen, goede gezondheidszorg, voedzame maaltijd en, etc.
Eigenlijk alles waardoor ik me weer op school kon focussen en ik voor alle va kken
goede cijfers haalde. En ik kreeg dit jaar ook het collegegeld van SSH, waardoor ik
examen heb kunnen doen en naar de studierichting bio -wiskunde kon.
Ik ben hier zó blij
mee! Nu kan ik
namelijk arts
worden en de
arme mensen op
het platteland
gaan helpen.
Deelnemen aan
het ‘Foster a Child
programma’ voelt
als een keerpunt
in mijn leven. Mijn
moeder, zusje en
ik zijn SSH en
Net4kids super
dankbaar!

Behaalde resultaten
Sinds januari zijn we begonnen met afbouwen van ons financieel support. Zoals in de
vorige rapportage werd vermeld bouwen we langzaam af met 50 kinderen per jaar
naar uiteindelijk 300 kinderen in het programma (2020). Zo verkleinen we de
afhankelijkheid van SSH aan Net4kids. Op dit moment ondersteunen we 400 kids met
gezondheidszorg, voorlichting zoals bewustzijn van HIV/AIDS en andere ziekten,
onderwijs en integratie binnen de gemeenschappen. Allen halen goede cijfers op
school en tot nu toe zijn er nog geen drop-outs.
35 hiervan zijn besmet zijn met het slopende virus. Zij krijgen nu de behandeling –
levensredder ART - die zij nodig hebben om weer grip te krijgen op hun toekomst
perspectief. En er worden kinderen getest die vermoedelijk het virus dragen.
De kinderen krijgen speciale coaching in combinatie met een grote portie aan liefde,
zorg en genegenheid om met hun eventuele trauma om te gaan. Dit doen ze in een
veilige omgeving waar de ziekte geen taboe is, een omgeving w aar ze volledig zichzelf
kunnen zijn: de SSH Children clubs. Kinderen uit verschillende kasten en religies
komen er samen om onder andere te spelen en om mét en ván elkaar te leren.
Werken aan meer zelfvertrouwen en zelfrespect is ook een belangrijk doel.
Verschillende trainingen worden hiervoor ingezet: leiderschapstraining,
kinderrechtentraining, talent ontwikkelingstrainingen, het leren omgaan met emoties
en loopbaanbegeleiding.
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Een mijlpaal
Om een economische groei te bevorderen voor de gemeenschappen worden er kansen
voor de ouders van de kinderen gecreëerd om inkomsten te genereren . Dit wordt
onder andere met micro kredieten – inclusief trainingen hierover – gedaan.
Bijna 85 gezinnen uit Dindigul werden dankzij het veeteeltproject van SSH het
afgelopen half jaar zelfstandig en zelfredzaam. In samenwerking met de Rotary club
wist SSH de Rotary International beurs te bemachtigen om 85 koeien te kunnen
leveren aan de kansarme vrouwen uit de gemeenschappen.

Uitdaging
Ondanks de financiële afbouw zullen we de komende jaren zeker nog betrokken
blijven bij de ontwikkelingen van SSH en hun weg naar zelfredzaamheid. Met het
wegvallen van onze vaste investeerder LeasePlan in dit project moeten we hard aan
de bak om onze commitment richting SSH na te kunnen komen. Doordat wij een stapje
terug hebben moeten doen is het van belang dat SSH zelf ook andere investeerders
aan zich gaat binden. Dit blijft een uitdaging en is helaas nog niet gelukt. Hierdoor
hebben zij moeten besluiten om 50 kinderen minder in hun programma op te nemen.

Shout out: big thanks
Dankzij jouw investering in Net4kids geldt voor alle 400 geholpen kids dat HIV/AIDS
niet langer hun toekomst bepaalt! Ze kunnen (weer) gezond naar school en krijgen
eerlijke kansen in de maatschappij. Dank je wel!
Blijf jij helpen bouwen aan een omgeving waarin dit virus niet langer een taboe is?
Aan een omgeving waar gezinnen zoals die van Vigneswaran ook eerlijke kansen
krijgen?
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