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                                              06.03.2016 
 

Rejseberetning  

Besøg hos JGVK i februar 2016 af KTM 
Tilknyttede projekter: Dental project, Partnership intervention og Women corporative societies 

 

Mit besøg denne gang hos JGVK, Sunderbans var meget anderledes for mig end tidligere. Jeg har 
rejst mange gange til Indien siden 2005 og hver gang har der ligget et meget stramt program, da 
mine besøg har været direkte projektorienterede i forbindelse med hjemmeindustri projekterne. 
Denne gang har jeg for første gang ikke et projekt kørende derude, selvom formålet med besøget 
dog var at igangsætte et. Desuden havde jeg denne gang medbragt min mor, Kirsten Thyø. Min 
mor er tandlæge og da jeg er ingeniør har vi aldrig haft så meget tilfældes i vores arbejdsliv. Vi har 
dog altid talt om at når hun blev pensioneret så ville hun tage med mig for at højne tandhygiejne 
og -sundhed hos JGVK. 
 
Hovedformålet med mit besøg var derfor at sørge for at min mors indledende møde med JGVK gik 
godt og at hun kom godt i gang med hendes tandlægeprojekt . Vi brugte de første par dage til at 
blive vist rundt på JGVKs aktiviteter. Noget som jeg aldrig har haft tid til, når jeg kom før. Vi så bl.a. 
den endnu ikke færdigt byggede sundhedsklinik, som skal indeholde lægeklinikker og en 
tandlægeklinik. Min mor havde lidt svært ved at forestille sig en kommende klinik, hvor der både 
er brug for rent vandtilførsel, elektricitet og kompressorluft mv. for at det kan leve op til et 
brugbart niveau.  
 

   
Den kommende sundhedsklinik 

 

Min mors arbejde blev hurtigt sat i gang med undersøgelser af samtlige børn på VSN skolen. 
Formålet er at lave en basisundersøgelse for at vurdere behovet for efterfølgende handlinger. 
Samtidig vil en basisundersøgelse kunne give indikation om de efterfølgende tiltag er effektive. 
Projektet bliver forbundet med det sundhedsprojekt som kører i IGF-DK regi nu, for forbedring af 
ernæring for mindre børn i området. Her passer tandsundhed godt ind og sundhedshjælperne 
bliver uddannet af min mor heri.   
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Tandlægeundersøgelser af VSN skolens børn 
 

Mens min mor arbejdede energisk med børnene og sundhedspersonalet, kunne jeg koncentrere 
mig om mit andet mål; at igangsætte et projekt som overbygning på hjemmeindustriprojekterne 
samt at igangsætte en partnerskabs aktivitet til opfølgning på den tidligere afholdte i 2010. Jeg 
havde møder med JGVKs Project Implementation Body (PIB) samt det tidligere personale på 
hjemmeindustriprojektet. Det blev besluttet at lave en ansøgning om opbygning af korporative 
selskaber for kvinder i landsbyerne. Det forventes at skulle være et stor projekt som ansøges hos 
CISU og ansøgningen skal skrives over de næste par måneder som en ligeligt delt opgave mellem 
JGVK og IGF-DK.  
 
For partnerskabsaktiviteten fik vi aftalt aktivitetens indhold og målsætninger. Under mit ophold 
lykkedes det mig at færdiggøre et første udkast til ansøgningen som ligeledes forventes at være til 
CISU. Håbet er at vi kan nå at færdiggøre ansøgningen inden den 1. april. Udkastet er nu sendt til 
behandling hos JGVK samt IGF-DKs bestyrelse. 
 

  
Workshop om nyt projekt med tidligere hjemmeindustriprojektpersonale 

 

Under mit ophold fik jeg også talt med nogle af de andre danskere og franskmænd som også var 
hos JGVK for at lave projekter. Da jeg sidder som bestyrelsesformand for IGF-DK, blev jeg spurgt til 
råds om diverse projekter både fra dansk og indisk side. 
 
På opfordring af JGVK, deltog jeg i møde med Jette og Helge. Jette og Helge har i mange år kørt et 
projekt et andet sted i Indien og ønsker nu at kunne hjælpe JGVK med deres kontakter. Jette og 
Helge vil dog kun være brolæggere mellem JGVK og andre kontakter, hvor efter JGVK selv skal 
følge op på de muligheder som Jette og Helges kontakter giver. Dette fik vi talt meget om og to 
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kommende projektmuligheder blev lukket op; mulighed for at etablere vandførende rør i 
landsbyen baseret på solelektriske drevne pumper samt etablering af en database til 
sundhedsprojektet. 
 
Jeg brugte tid sammen med landbrugsprojektets Carsten og Peder sammen med JGVK og Boye fra 
IGF-DKs bestyrelse. Her talte vi lidt om roller og ansvar for en kommende ansøgning og dennes 
indhold.  
 
Sammen med Boye fra IGF-DKs bestyrelse fik vi også talt med JGVK om de besøg, der havde været 
hos JGVK i den seneste tid og de kulturelle forskelle som der opleves. Når der tager så mange 
danskere ud til Indien indenfor en kort periode, vil der utvivlsomt altid opstå nogle konflikter 
og/eller udfordringer i samarbejdet og det er vigtigt at vi i IGF-DKs bestyrelse har en forståelse for 
dette, så vi kan støtte JGVK og vores danske projektudsendte så godt som muligt. Flere at de rejste 
udfordringer vil også blive medtaget i den kommende partnerskabsaktivitet. 
 

  
Dans og musik den sidste aften 

 

Mit korte ophold på bare en uge, gik forrygende hurtigt som altid. Men det er meget svært at 
balancere mellem et fuldtidsarbejde og to små børn i Danmark og så dette arbejde, som kan gavne 
så mange fattige mennesker i Indien. Det var dog herligt at se JGVK, Biswajit Mahakur og det andet 
personale igen og jeg glæder mig til at fortsætte vores gode samarbejde i de forhåbentligt 
kommende to projekter.  
 

Jeg vil gerne takke JGVK for særdeles god forplejning samt en fantastisk afskedsaften på den sidste 
aften. 
 
Kathrine Thyø Mønsted 
 


