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Microkredietprojecten voor duurzame verbetering
Een eigen bedrijf maakt zelfstandig. Daarom willen veel Indiërs
graag voor zichzelf beginnen. Dat lukt niet zonder startkapitaal.
Met microkrediet help je boeren een koe te kopen, te investeren in
land, zaaigoed of kunstmest. Of het geeft mensen de kans om een
ander bedrijfje te beginnen. Bijvoorbeeld door een naaimachine te
kopen kan kleding gemaakt worden voor de verkoop.
Koeienproject C Mulaiyur
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droge tijden. Hierdoor hoeven ze

melk wordt verkocht aan de melkIedere morgen en avond wordt er op
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De trotse eigenares van een
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De koeiestal.

kinderen naar school te laten gaan.

2016 opnieuw een koe en kalf ont-

gestart in C Mulaiyur. Het verloop

gezinnen toegetreden tot het project.
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In 2013 is het eerste koeienproject
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tijd, zelfstandig kunnen deelnemen

uitbreiding van het project werd ge-
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omdat de drijvende kracht achter dit
project, mr Mani, er voor zorgt dat

Genoeg melk voor eigen gebruik
en de lokale bevolking.

aan de coöperatie. De gezinnen betalen het geleende geld terug volgens
afspraak.

maand helpt u een vrouw dit kle-

Een naaiatelier met microkrediet.

dingbedrijfje te ontwikkelen.

begeleiding van een lerares, een
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Vijf vrouwen in Natham zijn, onder

Help ons dit microkrediet project te

klein kleding bedrijfje gestart. Ze

banknr: NL73INGB0000534534
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t.n.v. Stichting BenG projecten

verkoop. Om het bedrijfje levensvatbaar te maken willen ze nog

graag vijf naaimachines kopen. Ook
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De modeshow.
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geleende geld in twee jaar terug

De vrouwen vormen met elkaar een

deze vrouwen te helpen.
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de boekhouding, de ander orders

betalen. We doen een oproep om
Voor €175, per jaar of €15,- per

kan plaatsen bij bijvoorbeeld een

en Greet gehouden voor Vrienden
van BenG projecten met o.a.

Gemma den Boer en Gé Mol.

Gemma en Gé wonen sinds 1997 in
zijn de ogen en oren in India voor

werken er hard aan om het be-

het bestuur in Nederland. Het was

drijfje van de grond te krijgen. Een

een gezellige middag waarin er ge-

naaimachine kost €350,-. De vrou-

legenheid was om uitgebreid kennis

wen zijn op zoek naar microkrediet
nen kopen. De vrouwen willen het

Zondag 13 november is er een Meet

Athoor in Tamil Nadu Zuid India en

bedrijf in Nathan. Alle vijf vrouwen

om stoffen en naaimachines te kun-

Meet&Greet

te maken met elkaar en bij te praDe dames van het naaiatelier.

ten over de ontwikkelingen van
BenG projecten in Zuid-India.

De ontwerpen worden bewaard
in een boek.

Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen of
kijken
op onze website:
www.bengprojecten.nl
Secretariaat BenG:
Onze bestuursleden en
vertegenwoordigers
in India zijn te
bereiken via het secretariaat.
Mail:
secretariaat@bengprojecten.nl
Interesse in
vrijwilligerswerk?
Kijk op www.bengprojecten.nl

Vrienden van BenG projecten.

Het bestuur van BenG projecten
wenst u gezellige feestdagen
en een mooi 2017!
Toby, Ariane, Gonneke, Wiene en Gé.

Bezoek ons op facebook: https://www.facebook.com/bengprojecten.nl/

