
Respect voor de waardigheid van elke persoon
Hoogwaardig onderwijs
Normen en waarden zoals:

Sinds 2007 heeft het Kamalini Vocational Training
Centre tweeduizend achtergestelde meisjes en
vrouwen uit Delhi geschoold en ondernemers-
vaardigheden bijgebracht. Door de opleiding en goede
coaching zijn zij uitgegroeid tot zelfverzekerde en
vakbekwame vrouwen, die in staat zijn een eigen
bedrijf te starten of een grotere kans hebben op een
baan met toekomstperspectief.
Jaarlijks trouwen in India zo'n 1,5 miljoen minderjarige
meisjes, velen daarvan worden uitgehuwelijkt. Zij
verlaten daardoor vroegtijdig het onderwijs. Armoede
en gebrek aan scholing van de ouders dragen bij aan
dit fenomeen. 
 
Kamalini biedt jonge vrouwen kans om terug te keren
naar het onderwijs; zij  zijn de sleutel tot een bloei-
ende toekomst voor gezin en maatschappij.
 
Kernwaarden in Kamalini: 

Betrokkenheid en dienstbaarheid
Solidariteit en verantwoordelijkheid
Eerlijkheid en transparantie in 
bedrijfsvoering

De positie van de vrouw in India 
 
Slechts 29% van de beroepsbevolking is vrouw
Meer dan 50% van de vrouwen doet onbetaald werk
50% heeft geen mobiele telefoon
50% heeft geen eigen bank- of spaarrekening
60% heeft geen waardevolle bezittingen  
 
92% van de vrouwen in de hoofdstad Delhi heeft te
maken gehad met seksueel of fysiek geweld in de
openbare ruimte.
 
Vrouwen met een inkomen besteden 90% daarvan
aan hun gezin. Economisch zelfstandige en mondige
vrouwen verhogen de levensstandaard in India. 
Zij hebben meestal ook gezondere en beter opgeleide
kinderen.
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Giften zijn aftrekbaar onder de gebruikelijke voorwaarden.

 
BEDANKT!

IN SAMENWERKING MET
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achtergestelde meisjes en vrouwen uit lage
inkomensgroepen:
schoolverlaters
immigranten uit plattelandsgebieden
vrouwen die te maken hebben met beperkte
opleidings- en arbeidskansen, met name als
gevolg van genderdiscriminatie

Voor 200 euro kan iemand in Kamalini
zodanig geschoold worden, dat zij haar eigen
bedrijf kan beginnen. 
In 2020 willen wij geld inzamelen en hopen
voor 25 vrouwen het lesgeld te voldoen.
Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom!
 
De begunstigden:

 
Voor meer informatie: www.kamalini.org


