Omvandlingen av

Kannankudi

STOLTASTE SPONSORERNA

Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att
donera pengar utan faktiskt få människor i en by i Indien att klara sig själva efter att vår insats är klar.
Vår analogi på Claremont är: ”När människan växer, växer företaget. ”
Genom att satsa på att utveckla människorna, kommer hela byn omvandlas. Hundratals småföretag kommer att skapas, hundratals kvinnors positioner kommer förstärkas i samhället. Dessutom kommer alla
barn i byn att bli inskrivna i skolor. Mängder av bybor kommer nu att få professionell läkarvård, andra lär
sig att hållbart odla sina grödor, utan att förlita sig på gödselmedel.

Vår by Kannankudi

Välkommen till Claremonts by Kannankudi, i distriktet Pudukkottai. Kannankudi har 1742 invånare
och ligger i södra delen av den indiska delstaten Tamil Nadu. Invånarna förlitar sig helt på jordbruk
för sin överlevnad. Kunskapen kring hälsa och sanitet är låg- det finns t.ex. endast ett fåtal toaletter
att tillgå. På grund av fattigdomen tvingas ofta barnen in i arbete istället för att gå i skolan. För att
öka intäkter och stärka lokala företag, kommer vi tillsammans med Hand in Hand mobilisera kvinnor och säkerställa att alla vuxna kan läsa.
Dessutom utbildar vi i entreprenörskap och affärsmannaskap i kombination med mikrofinansiering
under de kommande 24 månaderna. Ytterligare yrkesutbildning kommer att ges till dem som behöver det. Alla barn kommer nu att bli inskrivna och hållas kvar i skolan för att säkra framtiden för
byn och ge kommande generation samma möjlighet.

Läs mer om området här

MÖT NÅGRA AV BYBORNA

Några av barnen i byn

En bonde som utfodrar mjölk till sina killingar

Med gamla sarees (klänning som bärs av indiska kvinnor)
bygger man stängsel i hemträdgården

En äldre kvinna med sitt barnbarn

Ett typsikt boende i byn

Insamling av ved inför matlagning

OMFATTNING AV CLEREMONTS PROGRAM

Just nu pågår arbete för att slutföra en utvärdering av Kannankudi, en kartläggning av bybornas
uppfattning om vad behovet i byn är. Resultaten kommer att i detalj påverka hur vi ska genomföra
programmet, men i stort sett så kommer vi att arbeta utifrån fem beprövade fokusområden:
1. Jobbskapande/ Kvinnors egenförsörjning
Genom vårt engagemang kommer hundratals kvinnor starta och driva företag som t.ex. skrädderi,
cykelverkstäder, butiker etc. Vi kommer upprätta
veterinärläger som ger akut medicinsk hjälp till
mjölkkreaturen i byn som gynnar byborna i allmänhet och de kommande mjölkföretagarna i synnerhet.
2. Eliminering av barnarbete / Tillgång till utbildning
Hand in Hands fältteam har börjat besöka varje familj i byn för att synliggöra eventuella barnarbetare.
När de hittar dem, arbetar vi hårt för att få in barnen i skolan. Vi kommer även arrangera kvällsundervisning om det skulle behövas. Målet är att se
till att alla barn mellan 6 och 14 år går i skolan.
3. Medborgarcenter
Vi kommer även se till att hela byn har tillgång till Internet som numera är en avgörande tillgång för
den som söker statliga bidrag. Det kommer även att hållas föredrag om medborgerliga rättigheter,
som rätten till fri utbildning vilket många i Kannankudi inte vet existerar.
4. Hälsa
Förutom att främja bättre hygien och hälsoåtgärder i hela samhället, kommer byborna få gratis
läkarundersökningar av professionella läkare och sjuksköterskor till de mest utsatta byborna i Kannankudi. Så småningom, kommer även mikrolån att ges till dem som vill bygga toaletter.
5. Miljö
Om några veckor kommer byborna få utbildning inom ekologiska odlingar och renhållningstjänster.

EN SMYGTITT PÅ KOMMANDE UTMANINGAR...

En kvinna hämtar vatten från en fjärran by

Brist på foder för boskap

Dålig avfall segregation och plast är strödda på vägkanter

Matlagning i ved orsakar respiratorisk sjukdom

En mamma med sin funktionshindrade son

Grundvattennivån sjunker snabbt och vissa av
brunnarna är obrukbara

DETTA HAR HÄNT...
Möte med Kannankudis samhällsledare

Den 6 februari 2015 träffade Hand in hand samtliga valda ledare och anrdra betydelsefulla personer i Kannankudi. Medverkande på mötet var Mr S. Karthikeyan, Panchayat ordförande, M. Shanmugam, vice ordförande, lokala ledare, församlingsmedlemmar, självhjälpsgruppmedlemmar, ungdomar och lärare i skolan. Under eftermiddagen diskuterades deras deltagande i VUP programmet
och samtliga gav sitt stöd.

Village Uplift Program lanseringen

Programmet lanserades officiellt den 19 februari 2015, ungefär hundra personer var närvarande.
För att skapa medvetenhet, presenterades de fem fokusaktiviteterna ovan genom att låta byborna
anordna en kulturell show med gatuteater och dans.

Undertecknande av samförståndsavtalet

Ett samförståndsdokument undertecknades av byns ordförande. Samförståndsavtalet symboliserar
ett samarbete och ett engagemang från både den lokala regeringen och Hand in Hand Indien.

Samförståndsavtalet utbyts mellan tjänstemän i Hand in Hand
Indien och Panchayat ordförande

VAD HÄNDER NU?

Vi ser fram emot att dela med oss av framgångar och utmaningarna de kommande två åren. Nästa
rapport skickas kommer i sommar. Den kommer att innehålla en projektbedömning av Kannankudis
specifika behov. Vi på Claremont är oerhört glada att vara igång med vårt värderingsstyrda arbete
även i andra delar av världen, där behovet och effekten är som störst!

