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Society for Serving Humanity (SSH) biedt kinderen en hun famil ies een
goed doordacht en bewezen totaalaanpak, die gericht is op scholing,
sociale ontwikkeling, gezondheidszorg en sociale integratie. In maart
2020 veranderde de wereld door Covid-19. Het virus heeft een enorme
impact in India, en bovenal de lockdowns ten gevolge van de situatie
heeft voor de allerarmste gezinnen de grootste gevolgen gehad. Dankzij
de inzet van onze daadkrachtige lokale partner SSH hebben we de
afgelopen jaren alles op alles kunnen zetten om de kinderen en hun
gezinnen de hulp te kunnen bli jven bieden die nodig was om simpelweg
te overleven. 

Zoals vaak in een crisis, worden de allerarmsten het hardste getroffen. In
de regio Tamil Nadu waar SSH actief is, hebben dagloners maandenlang
geen werk gehad. SSH heeft noodhulp kunnen bieden in de vorm van
voedselpakketten, hygiëne producten zoals zeep & mondmaskers. In een
langdurige lockdown konden kinderen niet naar school, en home
schooling is zonder infrastructuur ook vri jwel onmogeli jk. 

In het afgelopen jaar heeft SSH 350 kinderen ondersteund in dit project.
Ondanks schoolsluitingen zijn alle leerl ingen overgegaan naar het
volgende schooljaar, wat een prestatie!

JAARRAPPORTAGE 2021 INDIA: PERSPECTIEF BIEDEN MET
SCHOLING, SOCIALE ONTWKKELING
EN GEZONDHEIDSZORG

Ondanks Corona met al haar uitdagingen

heeft SSH weer veel successen geboekt

het afgelopen jaar. Zo hebben ze vrouwen

ondersteund met het income generating

programma. 45 Vrouwen hebben deze

support ontvangen en zijn financieel

onafhankeli jk geworden. Hiermee hebben ze

eigen ondernemingen kunnen opstarten, 2

hebben een winkeltje opgezet, 26 een

geiten fokkeri j ,  16 een kalf fokkeri j  en 1 een

groente winkeltje. Dit geeft hen de kans om

geld te verdienen en voor hun kinderen te

zorgen. 

1 van de vrouwen die ondersteuning heeft

ontvangen is Ambika van 35 jaar. Haar man

is overleden en ze staat er alleen voor. Zi j

heeft een eigen kledingmakerij  kunnen

opstarten dankzij SSH en is nu in staat haar

eigen geld te verdienen en voor haar

kinderen te kunnen zorgen. 

Gelukkig heeft SSH famil ies weer veel

ondersteuning kunnen bieden in de zware

Corona ti jden. Ti jdens de lockdowns heeft

SSH Covid ondersteuning verleend aan

totaal wel 1108 famil ies! Dankzij

toestemming van de lokale overheden

mochten zij  naar de dorpen toe reizen om

voedsel, medicijnen en hygiëne kits

(mondkapjes, zeep) te verspreiden. 

Dit jaar heeft SSH 137 famil ies kunnen

helpen met het verkri jgen van

overheidssubsidies. Bijvoorbeeld bij het

ontvangen van een weduwe pensioen

waar ze recht op hebben, bijdrage voor

aanschaf van een naaimachine, of voor

de constructie van een toilet. Zonder

deze hulp van SSH hadden zij  veelal niet

eens van deze mogeli jkheden geweten. 

Net4kids ondersteunt het project van SSH

sinds 2007. Duizenden kinderen hebben

profi jt gehad bij dit project en vele famil ies

zijn versterkt. Net4kids zal doorgaan met de

steun aan dit project, wel zi jn het aantal

ondersteunde kinderen in de afgelopen jaren

afgebouwd. Met als doel SSH te stimuleren

ook andere investeerders te zoeken en

minder afhankeli jk te worden van Net4kids. 

SSH heeft veel ti jd gestoken in het zoeken

naar internationale en nationale

investeerders. Dit was een uitdaging,

helemaal door Corona lockdowns. SSH heeft

naast Net4kids vanaf 2022 een andere grote

investeerder gevonden voor 300 kinderen op

jaarbasis, goed nieuws! Dit geeft 2x zoveel

kinderen een kans en maakt SSH als

organisatie minder afhankeli jk. 

BLIJ NIEUWS CIJFERTJES AAN DE BAK

Onze Indiase projectpartner wil geli jke kansen in de maatschappij voor
de vele kinderen die getroffen zijn door HIV/Aids in de Tamil districten
Namakkal en Dindigul. HIV/Aids betekent niet alleen vaak een afscheid
van een famil iel id maar ook een dramatische wending naar kansloze
gezinsomstandigheden met armoede, uitsluiting en uitbuiting. 

Society for Serving Humanity (SSH) biedt kinderen en hun famil ies een
goed doordacht en bewezen totaalaanpak, die gericht is op scholing,
sociale ontwikkeling, gezondheidszorg en sociale integratie.
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