Nyhedsbrev december 2016
På dette tidspunkt af året er det almindeligt, at gøre status over det
gamle år, så det gør vi også. Det har som sædvanligt været et travlt år,
både i Indien og her i Danmark.
I Indien afholdt vi i januar en workshop for 40 unge mennesker omkring
forskellige håndværksfag. Der er ingen mulighed for håndværkeruddannelse i Sunderbans, så workshoppen var en stor succes. Seks
pensionerede danske håndværkere stod for workshoppen, hvor de unge
mennesker udover de forskellige håndværk også blev præsenteret for den
danske undervisningsform. Selvom der ikke var tale om en egentlig
uddannselse, fik 8 af de unge mennesker efterfølgende fast arbejde. Vi
arbejder på at gentage succesen med en workshop i foråret 2017.
Medlemmer af lærergruppen har været i Indien og underviste lærerne fra
VSN skolen i moderne pædagogik. Projektdeltagere i
Børnesundhedsprojektet (Bekæmpelse af underernæringen blandt de 0-5
årige) var på projekttilsyn og holdt workshops og seminarer for de indiske
deltagere. Hjemmeindustriprojektet fortsætter med træning af
landsbykvinder mod egenbetaling. Et par aktive IGF medlemmer var i
Indien for at etablere en butik med de varer, der produceres og som også
kan fungere som showroom for interesserede handelsfolk.
Landbrugsprojektet, der udgår fra Demonstrationsfarmen, fik faglig støtte
af to landbrugskyndige fra Seniorer Uden Grænser (SUG). Sammen med

SUG har vi indsendt en ansøgning hos CISU om økonomisk støtte og har
fornylig fået denne bevilget.
En pensioneret dansk børnetandlæge har også besøgt JGVK. Børn og
voksne i Sunderbans har en dårlig tandstatus, dels pga. fattigdom, men
også pga. manglende oplysning. Der arbejdes på etablering af en
tandklinik hos JGVK.
Skolen hos JGVK – VSN skolen – er meget populær. Der går nu 300 elever
og der er venteliste for at blive optaget. Topsøe Holding har også bevilget
penge til såkaldte Non Formal Schools i afsides liggende områder. Der er
indtil nu bygget 2 skoler.
Vi har i år fået bevilget penge fra Tipsmidler, som bl.a. skal gå til
Fiskeriprojektet, hvor man opdrætter fiskeyngel til udsætning i bøndernes
damme.
En ansøgning til CISUs oplysningspulje er også blevet godkendt. Pengene
skal bruges til dokumentation af vores arbejde.
Det var nogle af aktiviteterne i Indien. I Danmark har vi haft travlt med at
udfærdige foreningsdokumenter og fordele aktiviteterne mellem os. Et
meget vigtigt område er Fundraising. De offentlige midler er blevet
kraftigt beskåret, så vi er mere og mere afhængige af private donationer.
Og det er svært at få del i disse.
Vi har i år holdt flere møder for aktive medlemmer samt en
Generalforsamling. Desuden var vi præsenteret på Svendborg havn i
forbindelse med Havnens Dag. Et medlem af håndværkergruppen har
holdt et foredrag i Rotary i Grenå om håndværkerworkshoppen. Senest
har vi deltaget på et julemarked på Frydenlund i Vedbæk. I 2016 har vi
også fået lavet en ny brochure om IGF Danmark, som vi kan bruge i
arbejdet med at skaffe nye medlemmer.
I oktober havde vi besøg af lederen af vores partnerorganisation, Biswajit
Mahakur. Han var her sammen med sin kone og 2 sønner. Biswajit
mødtes med flere i vores danske netværk bl.a. CISU. Han holdt foredrag

på KU i samarbejde med UBU og præsenterede
skole/undervisningsprojektet for Topsøe Holding. Han mødtes selvfølgelig
også med Aktive IGF medlemmer i hele landet. Et nyhedsbrev om denne
begivenhed vil blive lagt på hjemmesiden.
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