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Society for Serving Humanity (SSH) biedt kinderen en hun famil ies 
 scholing, sociale ontwikkeling, gezondheidszorg en sociale integratie.
Hiernaast wordt er voorl ichting gegeven over gezondheid, HIV/Aids en
hygiëne. Kinderen uit verschil lende kasten en religies komen samen in
Children’s Clubs om te leren en te spelen. Thema’s zoals gezonde
voeding, hygiëne en duurzaamheid worden besproken en kinderen gaan
zelf met hun ideeën daarover in overleg met de dorpsoudsten. Kinderen
leren hoe zij  actief op kunnen komen voor hun rechten. In het afgelopen
jaar heeft SSH 300 kinderen ondersteund in dit project. 

Na Covid waren er diverse uitdagingen. Sommige kinderen hadden
bijvoorbeeld moeite met concentreren, anderen hadden last van
depressieve gevoelens. Er was een verhoogde kans op drop outs door
leerachterstanden ed. SSH heeft hier veel aandacht aan gegeven. FCP-
medewerkers speelden een grote rol in het motiveren van kinderen om
naar school te gaan. Ze houden hen enthousiast en controleren daarbij 
 het schoolbezoek van kinderen.

Aangeboden ondersteuning in het kader van ‘supplementary education
centres (aanvullende onderwijs centra), het betalen van collegegeld voor
kinderen die naar hoger onderwijs gaan etc. waren ook van groot nut
voor FCP-kinderen. De ‘supplementary education centres’ zi jn opgezet in
10 verschil lende dorpen en bieden extra onderwijs en ondersteuning aan
kinderen. In deze centra hebben 260 leerl ingen deze extra ondersteuning
en lessen gekregen.
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SSH heeft het afgelopen jaar 100 oudere

kinderen die school hadden afgerond

carrière begeleiding gegeven. Deels

kinderen die afgelopen jaar uit het FCP

programma de opleiding hadden afgerond

en deels andere kinderen uit de

gemeenschap. Kinderen van het

platteland zijn niet op de hoogte van de

beschikbaarheid van beroepen in hun

lokale regio en onwetend over de wereld

van handel. Het voorbereiden op keuzes

wat je later wilt gaan doen komt ook niet

ter sprake op scholen, daarom is het goed

dat SSH dit doet. 

Ze kri jgen diverse voorbeelden van vakken

die ze kunnen kiezen en hoe ze dit kunnen

bereiken. SSH kan ze hierbij begeleiden.

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 met 300 kinderen per

jaar in Zuid India.   

Sinds kort organiseert SSH alumni meetings.

In 2022 zijn er 2 van deze meetings

geweest, waarin zo'n 40 oud deelnemers

aanwezig waren. Hier komen oud FCP

deelnemers bij elkaar om hun ervaringen te

delen. Ze hebben ook onderling contact met

elkaar via een whatsapp groep. Daarbij

zullen zi j  nieuwe deelnemers in het SSH

programma begeleiden en adviseren.

Diverse jongeren hebben mooie banen in de

IT en marketing en verdienen een goed

maandeli jks inkomen, met dank aan alle

steun van SSH. Dit soort voorbeelden geven

ook hoop aan de nieuwe generatie!

HET VERHAAL VAN 
AMUTHA

CARRIERE BEGELEIDING SSH ALUMNI

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.

OVER HET PROJECT

HET JAAR IN VOGELVLUCHT

300€118.080 60%

Amutha is een moeder van 3 kinderen. Ze

is dit jaar ingestroomd in het SSH

programma door middel van een revolving

fund lening. Ze is 39 jaar oud. Haar man

werkt buiten de stad in boorputten, ze

staat er dus alleen voor. Helaas bli jft er

ook van zijn loon niks over voor het gezin,

waardoor Amutha het zelf moet zien op te

lossen. Ze werkt op een pluimveehouderij

en haar loon is onvoldoende om het gezin

te onderhouden. 

Ze kwam via een vrouwengroep met SSH

in contact. Via een revolving fund van SSH

kon ze een bedrag lenen waarmee ze een

kalf kon kopen. Met de verkoop van de

melk verdient ze extra geld naast haar

inkomen. Nu kan ze haar gezin

onderhouden en schoolkosten voor haar

kinderen betalen. 


