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Ik wil allereerst iedereen bedanken die in welke
vorm ook maar mee heeft gewerkt dit jaar in India.
Voor mijn gevoel is er weinig gebeurd kwa
projecten maar er was heel veel gebed, overleg,
bellen en discusseren met het 'microkrediet-team' 
 en met vrouwen die in aanmerking kwamen. 
Dit was vrij intensief maar nodig. 
Maar we zijn begonnen....
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Shampoobars VS mikrokrediet

Ik wil nog graag een keer vertellen waarom ik shampoobars
maak. Mijn maatje binnen Rhema, Natasha uit Canada maakt
cupcakes en wilde mij haar recepten geven om hier een
inkomensbron te genereren specifiek voor India maar dat
was niet 'my cup of tea' maar nadat ik op zoek was naar een
goede shampoo omdat mijn haar al een jaar vreselijk zat
kwam ik op shampoobars uit. Deze bleken met een
hoofdingredient uit Duitsland eenvoudig te maken en na 
 elke wasbeurt ging mijn haar beter en fijner zitten en al
gauw verkocht ik ze. Er waren verbeterpunten en nu heb ik
de recepten redelijk steady en zit ik rond de 400 verkochte
bars. Dit geeft een prachtige pot voor de vrouwen die
uitgekozen worden voor het mikrokrediet programma en de
5e en 6e lening wordt zelfs uit de pot gehaald waarin
terugbetaald wordt. Het gaat goed met de vrouwen, ze
kunnen op tijd hun lening terug betalen. Er is intensief
contact met deze vrouwen.Onze Indiase zus Rosemary
heeft hier een groot aandeel in. Zij is een zus van onze
Pastor Sam. 

 
Als je iets aan een arm
mens geeft, leen je dat
als het ware uit aan de

Heer: Híj zal het je
teruggeven door je
ervoor te belonen.

 

SPREUKEN 19 : 17  BB



ARUNIMA EN RANI PAGINA 03

Onze eerste MK uitgegeven aan Arunima
ZE IS  NU AMBASSADEUR EN HELPT ANDERE VROUWEN

Hallo, mijn naam is Arunima en ik kom uit Hyderabad, Zuid-India. Ik ben
getrouwd en heb een zoon die bezig is met afstuderen. Mijn man steunt
me op geen enkele manier waarvoor ik niet in staat was om maandelijkse
boodschappen te doen voor mijn levensonderhoud en zelfs geen
collegegeld kon betalen voor mijn zoon. Ik was zo bezorgd over de
opleiding en toekomst van mijn zoon. Op een gegeven moment dacht ik
dat ik mijn zoon misschien geen goed onderwijs zou kunnen geven en
had ik geen enkele hoop op een betere toekomst. In deze fase maakte ik
kennis met 'Microloans for Better India' waar ik leerde dat deze stichting
mij een zakelijke lening zou geven. Zoals beloofd heeft deze organisatie
me geholpen om mijn kleinschalige bedrijf te starten door sari's en
pyjama's vanuit mijn huis te verkopen en langzaam begon ik er goede
winsten van te maken en het hielp me ook om mijn zoon een betere
opleiding te geven. Tot nu toe heb ik al de helft van mijn geleende
bedrag betaald dat ik in de maand mei heb opgenomen. Ik dank deze
stichting van harte voor alle hulp en bemoediging in mijn moeilijke
tijden met dit bedrijf.

Hallo, ik ben Rani en ik kom uit Hyderabad, Zuid-India. Ik ben de enige dochter
van mijn ouders mijn vader verliet mij en mijn moeder en trouwde met een
andere vrouw toen ik jong was, vanaf dat moment werkte mijn moeder hard om al
mijn onkosten te betalen en op de een of andere manier werd ik ouder en
trouwde met een goede man, maar vanwege mijn slechte lot, zelfs mijn man liet
me achter bij mijn 11-jarige zoon en mijn moeder bleef vanaf dat moment bij me.
Ik ben een hardwerkende en getalenteerde vrouw. Toen mijn man wegging, was ik
de enige kostwinner in het gezin, dus werkte ik als huishoudster en verdiende ik
maar weinig, wat niet genoeg was voor ons drieën.Later met het talent dat ik
kreeg, dacht ik om wat Indiase avondhapjes te gaan maken en ze op straat te
verkopen. Op dat moment maakte ik via een wederzijdse vriend kennis met
"Microloans for Better India" en ik vroeg de lening aan en ontving deze binnen 3
weken. Ik maak verse Roti’s (Indiaas brood), en andere snacks die lekker zijn.
Daarom komen er regelmatig klanten naar mijn eetkraam. Voorlopig maak ik meer
winst dan ik had verwacht om mijn gezin te voeden en ook om mijn zoon naar
school te sturen. Bedankt voor de grote lening die jullie me hebben gegeven en
die me ook hebben geholpen bij het opzetten van mijn bedrijf.

 

RANI



Dayavathi

Mijn naam is Dayavathi en ik kom uit Hyderabad, Zuid-India. Ik woon
samen met mijn man en mijn dochter. Mijn man is een particuliere
werknemer en verdient heel weinig om het gezin te voeden en aangezien
mijn dochter 15 jaar oud is, gaat ze binnenkort naar de universiteit. Ik
had het gevoel dat we misschien meer financiën in huis nodig zouden
hebben om het goed te laten verlopen. Ik ben een huisvrouw en in het
begin had ik nooit gedacht dat ik een huisschoonheidsspecialiste zou
worden, maar toen mijn vriend me aanmoedigde en me leerde werken,
begon ik het langzaam te leren, maar ik had het gevoel dat we meer
nodig hadden om een   huiskamer op te zetten geld en dat heb ik niet.Ik
bad tot God om deuren te openen en een van mijn vrienden vertelde me
over "Microleningen voor een beter India", wat best interessant was, dus
ik vulde de formulieren in en gaf mijn projectvoorstel en binnen een
maand werd mijn geleende bedrag goedgekeurd. Ik run momenteel dit
bedrijf in mijn huis en voor nu probeer ik de aandacht van klanten te
trekken met enkele kortingstarieven. Het is nu 3 maanden geleden dat
mijn bedrijf goed groeit en ik genoeg geld verdien om mijn gezin te
helpen. Bedankt voor de lening die jullie mij hebben gegeven en die me
ook heeft geholpen bij het opzetten van mijn bedrijf.

DAYAVATHI EN SUVARNA PAGINA 04

Mijn naam is Suvarna. Ik kom uit Bellary, Karnataka. Ik woon samen met
mijn man en 2 zonen. Mijn man is fruitverkoper en verdient heel weinig
om ons gezin te voeden. Helaas kan hij door het verwijderen van de nier
van mijn man zijn werk niet doen en overleeft hij met 1 nier. Mijn man is
onlangs geopereerd en ligt op bedrust. Daarvoor wilde ik een
naaimachine kopen en kleding naaien en mijn gezin te helpen, maar nu
ik de situatie van mijn man zag, voelde ik dat ik de fruithandel moest
runnen. Met het verstrijken van de dagen kreeg ik het gevoel dat ons
bedrijf klein en niet aantrekkelijk was omdat geen van de klanten fruit
wilde kopen omdat we maar heel weinig variëteiten hadden. Dus ik wilde
het upgraden om de klanten aan te trekken, maar had geen geld om dat
te doen. Toen kreeg ik via een broer te horen over "Microleningen voor
een beter India", ik voelde me er goed bij en wilde een kleine lening om
het te upgraden en ik vulde alle documenten in en vroeg mijn lening aan
en ontving binnen 2 weken mijn geleende bedrag. Zoals je in de
onderstaande afbeeldingen kunt zien, ben ik een heel gelukkige vrouw
met fruitvariëteiten die klanten aantrekken, nieuwe manden, nieuwe
elektrische weegmachines enz. En ik heb ook een zeer goed dagelijks
inkomen. Bedankt' om het mogelijk te maken en een licht in mijn leven te
zijn toen ik in duisternis was.

Suvarna
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Bedankt voor uw tijd 

Dit waren de eerste 4 vrouwen in ons 'microloan for a better India' project. 
Er zijn al weer nieuwe vrouwen die hun lening ondertussen hebben gekregen en
aan het opstarten zijn. 
We proberen zo veel mogelijk in contact met ze te blijven, dit is niet altijd makkelijk  
ivm slecht internet bereik maar gelukkig hebben we Pastor Sam en zijn zus die ons
tot enorme steun zijn als tussenpersonen in dit hele project en een klein deel
krijgen van de rente die de vrouwen terug betalen.

Bedankt voor uw aandacht om deze nieuwsbrief te lezen. 
Wilt u meer weten, ik wil graag met u in gesprek.

 
Karin van het Ende,

Zomerdijk 3
8079 TD

Noordeinde
 

06-39890501
missionrhema2020@gmail.com
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