MILIEU ZAKEN

De vraag naar energie in India is gigantisch en een
belangrijk probleem voor de hele wereld. Als de
energie consumptie per hoofd van de bevolking van
India omhoog gaat, worden conventionele bronnen
van energie geëxploiteerd en uitgeput. Toenemende
vervuiling van het milieu heeft dit tot gevolg.
Verantwoordelijk zijn voor het milieu en investeren
in groene energie, zoals zonne energie wat van de
grond af moet beginnen. AADHAAR realiseert zich
dat en promoot het gebruik van groene energie
bronnen op het platteland, in onderontwikkelde
gebieden van India. Als eerste stap heeft
AADHAAR de “Samata Shikshan Sanstha”, een
organisatie die onderwijs geeft aan achtergestelde
kinderen in de Indiase staat Maharashtra, van
kooktoestellen en een waterboiler op zonne energie
voorzien. Deze zaken zijn op de campus van een
school (Anandashram school in het Puna district)
geïnstalleerd. De school heeft ook een wind en
biogas installatie, het maakt hen uniek in de hele
regio.
Zulke initiatieven zullen niet alleen de
afhankelijkheid van conventionele energiebronnen
doen afnemen maar ook de milieu vervuiling doen
terug dringen. Omdat India gedurende het jaar heel
wat zonuren heeft, worden deze instellingen met
zonne-energie niet meer getroffen door de vele
stroomstoringen in dit land.

STEUN ONS!

One step must start each journey,
One word must start each song,
One hope will raise our spirits,
One touch can show you care

Je kunt ons steunen door een (structurele) financiële
bijdrage te leveren, of je kunt een actief lid worden
om te helpen met regelmatige activiteiten, zoals
fondswerving of het ondersteunen van
ontwikkelingsprojecten.
AADHAAR:





Financiële transparantie
Is gebaseerd op vrijwilligers werk en er zijn
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WAT BETEKENT
AADHAAR?

AADHAAR is een Hindi woord voor stichting of
basis. AADHAAR is een niet commerciële/
gouvernementele organisatie. Opgericht in augustus
1997, welke laagdrempelig ondersteuning geeft aan
de ontwikkeling van India. Het is gestart door
studenten uit India, die post graduate studies doen
op de Universiteit van Twente, in Nederland.
AADHAAR probeert een schakel te zijn die het gat
probeert te overbruggen tussen mensen die alles
hebben en diegenen die niets hebben. De mensen
die het nodig hebben te ondersteunen om zodoende
de levensstandaard te verhogen.

ONZE DOELEN
Als AADHAAR geloven wij dat echte sociale
vooruitgang op alle fronten kan leiden tot
economische opheffing van armoede, het
ongeletterd zijn en ziektes die de Indiase
gemeenschap plagen.

ONZE ACTIVITEITEN


Onderwijs voor kinderen



Gezondheidszorg



Zelfredzaamheid



Vrouwen Emancipatie



Milieuzaken



Ontwikkeling van het platteland

De details van geselecteerde AADHAAR
projecten :

KENNISCENTRUM

VROUWENEMANCIPATIE

Een essentieel deel van waar we heen willen is dat
kinderen naar school kunnen in afgelegen gebieden.
AADHAAR heeft een model overgenomen op een
concept bedacht door Dr. A.P.J.Abdul Kalam, expresident van India. Dit concept, bekent als het
‘Kenniscentrum’ om schoolgaande kinderen de
mogelijkheden te bieden hun kennis te verbreden.
Ook al gaan deze kinderen naar openbare scholen,
het lesmateriaal is niet toereikend in vergelijking met
privé-scholen.
De kenniscentra, zijn toegerust met een brede
categorie boeken en onderwijs software om de
kinderen te helpen hun kennis, zo ook hun sociale
behendigheid te vergroten. Veel kenniscentra zijn
inmiddels geopend in verschillende regio’s in India.
Fulltime bibliothecarissen helpen de kinderen om de
juiste boeken te kiezen en hun activiteiten te
stroomlijnen. Het is de bedoeling dat elk
kenniscentrum op den duur op eigen benen kunnen
staan. Bijvoorbeeld aan een van de kenniscentra is
een fotokopieerapparaat en een lamineerapparaat
geschonken waar ze geld mee kunnen verdienen om
het centrum te runnen.

SWABHIMAAN, een charitatieve instelling in
Bangalore, werkt samen met AADHAAR om de
levens van jonge meisjes en zwangere vrouwen die
weinig toegang hebben tot onderwijs en medische
zorg te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:
 Onderwijs net als voeding voor uitgebuite
meisjes, verwaarloosd door hun ouders om
verschillende redenen. Door dit initiatief kunnen
15 jonge meiden er hun voordeel mee doen.
 Een moeder en kind kliniek voor zwangere
vrouwen uit de arme wijken, met minimale
kosten voor de periodieke gezondheids controle
en de extra voeding gedurende de zwangerschap.
Zonder dit initiatief zouden ze verstoken blijven
van medische zorg en extra voeding tijdens de
zwangerschap.
 Het opzetten van een micro-financierings project
voor vrouwen uit de arme wijken. Banken zijn
niet erg gretig om leningen te verstrekken aan
diegenen die niets of geen vast inkomen hebben.
Micro-financiering is belangrijk voor diegenen
die proberen zich aan de armoede te
ontworstelen.Het kan ook de weg vrij maken om
vrouwen op eigen benen te doen staan, zodat zij
ook hun familie kunnen ondersteunen.

