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De laatste 4 jaar hebben jaarl i jks 240 leerl ingen per jaar een opleiding
gevolgd. Totaal 960 leerl ingen. 
Door lockdowns konden tussen januari en juni 83 leerl ingen beginnen
met een opleiding. Daardoor is een deel later gestart en begonnen
tussen juli  en december 157 studenten met een opleiding. 
In 3 jaar ti jd is er maar l iefst €41.862,- terugbetaald. Een
indrukwekkend bedrag!

Projectpartner SAVE heeft dit jaar, ondanks dat Covid-19 de hele wereld
in zi jn greep hield, bi jzondere resultaten neergezet. Op wat vertraging in
sommige opleidingen na, zi jn hun doelstell ingen behaald. 

SAVE is een gecertificeerde opleider die beroepsopleidingen aanbiedt om
met meer kennis en een diploma in te stromen in de arbeidsmarkt, vaak
de kledingindustrie die in Tirupur, India de grootste werkgever is. Naast
de vakgerichte opleiding tot kleermaker, kwaliteitscontroleur of een
computer opleiding, wordt aandacht besteed aan management- en
marketingvaardigheden waardoor managementfuncties of werken als
zelfstandig ondernemer binnen het bereik komen. SAVE helpt leerl ingen
middels hun contacten in het bedri jfsleven ook met het bemiddelen naar
een baan.

Sinds 2018 is dit beroepsopleidingen project omgevormd tot een
revolving fund model. De studiebeurzen worden door studenten na het
vinden van een baan terugbetaald, zodat ook weer andere jongeren een
opleiding kunnen volgen. 
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Dit project creëert sterke zelfstandige

vrouwen.  Zoals Nithya. Ze woont met haar

ouders en 2 jongere broers in Valhampatty.

Haar ouders zi jn dagloners en het gezin

heeft het niet breed. Nithya wilde graag een

kleermakerscursus volgen bij SAVE. Dit

heeft ze gedaan en nu is ze voor zichzelf

begonnen. 

SAVE heeft haar geholpen om via een

subsidie een naaimachine bij de overheid

aan te vragen. Dit heeft ze gekregen en

daarna is ze haar eigen bedrijf je gestart.

Met een dagloon van 230 rupees komt ze

tot zo'n €65,- per maand. Op deze manier

heeft Nithya echt een mooie kans gekregen

en draagt ze tegeli jk bij  aan het famil ie

inkomen. Dit soort meisjes zi jn een

voorbeeld voor velen. 

In de afgelopen 4 jaar (2018-2021) hebben

960 leerl ingen een opleiding gevolgd. De

opleidingen vonden plaats in 14

verschil lende opleiding centra. In die 4

jaar hebben Indiase jongeren een

kleermaker opleiding gevolgd (422

studenten),  computer-opleiding (270

studenten) en kwaliteitscontroleur-

opleiding (268). 

Het overgrote deel, 75% van de studenten

is vrouw. Voor hen is support ook het

hardste nodig, zi j  zi jn vaak nauweli jks

naar school geweest. Van de 960

afgestudeerde leerl ingen zijn reeds 549

leerl ingen begonnen met geld

terugbetalen in het revolving fund.

Hiermee geven ze nieuwe leerl ingen weer

een kans om te leren en bli jft het model

duurzaam bestaan. 

 

Het project heeft haar doelstell ingen qua

aantallen leerl ingen gehaald. Ondanks

tegenvallers zoals lockdowns, waar natuurli jk

niemand van tevoren op had gerekend. Hier

en daar met vertraging, maar per jaar hebben

240 leerl ingen een opleiding afgemaakt. 

Veel leerl ingen betalen al geld terug, maar dit

is vertraagd ivm Covid-19 en lockdowns.

Hierdoor was het ook een uitdaging voor

jongeren om een baan te vinden, maar

gelukkig trekt de (banen)markt in Tirupur

weer wat aan, dus de verwachting is wel dat

de meeste jongeren uiteindeli jk een baan

gaan vinden. 

In 2022 zal Net4kids doorgaan met dit

project en zullen we uitbreiden naar 290

leerl ingen per jaar. SAVE zal meer opleidingen

toevoegen, zoals politietrainingen en

chauffeur opleidingen.

BLIJ NIEUWS CIJFERTJES AAN DE BAK

Alleen maar ‘geven’ is op de langere termijn geen duurzaam model. Om
het project verder te verduurzamen is sinds 2018 in samenwerking met
Net4kids het funding model veranderd. Vanuit het SAVE Revolving Fund
worden de opleidingen betaald en na afloop door de jongeren zelf in
termijnen terugbetaald na het vinden van een baan. Van terugbetalingen
kunnen weer nieuwe studenten de opleiding volgen. Een continue
geldstroom, waardoor met één investering veel meer jongeren kansen
kri jgen.

OVER HET PROJECT

HET JAAR IN VOGELVLUCHT

240€17.564 75%


