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Oorsprong van het project:
“PACHE TRUST” tijdens zijn jarenlange inzet in de deelstaat ondersteunde “HIV/AIDSpreventie- en -bestrijdingsprogramma’s” onder risicogroepen zoals vrachtwagenchauffeurs,
vrouwelijke sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen, transgenders, enz. en beseft de
noodzaak en het belang van de noodzaak van zorg en ondersteunende diensten voor de
minderbedeelden.. God zond kinderen, vooral meisjeskinderen en hun families die al lang in
erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Afgezien van het louter concentreren op "Preventie
en bestrijding van HIV/AIDS" in de samenleving, als een sociaal verantwoordelijke en toegewijde
NGO, heeft PACHE TRUST op basis van de gestage verzoeken ontvangen van HIV/AIDS-families,
met name schoolgaande en studerende kinderen, de mogelijkheden onderzocht van het ondernemen
van welzijns-, correctie-, hervormings- en rehabilitatieactiviteiten om hen te helpen om vertrouwen,
moed en zelfbeschikking in het leven te krijgen. Daarom formuleerde PACHE TRUST een
uitgebreid speciaal pakket van zorg- en ondersteuningsprogramma’s, rekening houdend met de
standpunten, ideeën en suggesties van de kinderen die besmet en getroffen zijn met hiv. De echte
problemen zijn de problemen en behoeften van hiv/aids-families, met de nadruk op verschillende
aspecten zoals onderwijs, training, gezondheid & voeding, juridische begeleiding, hulp en
ondersteuning en we stuurden dit naar ANANDA, België voor mogelijke financiële samenwerking.
U bent ook zo vriendelijk om genereus en grootmoedig de helpende hand te bieden aan deze
over het algemeen verwaarloosde, geïsoleerde, gestigmatiseerde, verbannen gemeenschap,
voornamelijk vanwege hun hiv-positieve status met als enige bedoeling hen tot de beste positieve
bijdragers van de samenleving te maken, ondanks hun hiv-gezondheidsstatus .
Nu zijn we blij om u de substantiële en significante vooruitgang te presenteren die is
gemaakt in de kwalitatieve veranderingen in hun levensomstandigheden, positieve veranderingen in
de attitudes, waarden en gedragingen, niet alleen onder de getroffen groepen, maar ook onder de
leden van de lokale gemeenschap , serviceclubs, overheidsfunctionarissen van gezondheids- en
andere afdelingen, de factoren die het proces van effectieve implementatie en verwezenlijking van
projectdoelen belemmerden en mogelijke maatregelen van PACHE TRUST om de hindernissen te
overwinnen.
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Wat bevat het rapport vooral ?
Elk ontwikkelingsproject zal te maken krijgen met bepaalde problemen, moeilijkheden, uitdagingen
die mogelijk waren voorzien of niet waren voorzien. Zo is PACHE TRUST, gebaseerd op zijn
eerdere betrokkenheid bij het uitroeien van de praktijk van het doden van vrouwelijke baby's, het
afschaffen van het kinderarbeidssysteem, het werken aan echte emancipatie van vrouwen op het
platteland en in sloppenwijken van verschillende vormen van onderdrukkende omstandigheden,
altijd bepalend geweest om de uitdagingen het hoofd te bieden, en moeilijkheden en problemen. op
te lossen. Hier in het huidige project kwam het vooral in de vorm van de alarmerende situaties met
COVID-19.
Het rapport bevat ook een korte interne evaluatie van het project met een scherpe focus op de impact
ervan op de levensomstandigheden van met HIV/AIDS geïnfecteerde en getroffen kinderen en hun
families, alternatieve strategieën en technieken die zijn aangenomen om ontwikkelings- en
educatieve diensten te bereiken voor de meest kwetsbare groepen tijdens COVID-19-periodes en
andere daaropvolgende nieuwe gezondheidsfenomenen die een negatief effect hebben op het sociale,
educatieve, mentale, psychologische en gezondheidswelzijn van de kinderen met een hiv-positieve
status en de ouderloze kinderen die nu onder de zorg en bescherming staan van bejaarde grootouders.
De maatregelen genomen door PACHE Trust ter bestrijding van de nadelige effecten van
schoolsluitingen als gevolg van de pandemie en de moeilijkheden, uitdagingen waarmee
schoolgaande en studerende kinderen, met name meisjes, proberen over te stappen op een nieuw type
online leren, belemmeringen van het programma als gevolg van bepaalde onverwachte en
ongecontroleerde emotionele factoren in het gezin van kinderen, enz. en de belangrijkste
aanbevelingen van de beoordelingscommissie voor het verder ondersteunen van het proces van echte
ontwikkeling. "PACHE Trust" is al aanzienlijk gevorderd in de toekomstige ontwikkelingsfocus van
aandacht met significante en duidelijke doelen om het proces van zelfredzaamheid te bereiken en te
versterken door middel van op de gemeenschap gebaseerde benaderingen .

Belangrijkste betrachtingen en doelstellingen:
Hieronder volgen enkele belangrijke doelen die in het kader van het project moeten worden bereikt.
1) Onderwijsondersteuning bieden aan kinderen uit HIV/AIDS-gezinnen, zodat ze in de
toekomst op eigen benen kunnen staan en meer steun kunnen bieden aan hun families en de lokale
gemeenschap.
2) Voldoende mogelijkheden bieden voor trainingen met het oog op het toerusten, verrijken en
actualiseren van hun kennis, vaardigheden, managementcapaciteiten, verhoogd potentieel op het
gebied van het versterken van leiderschapskwaliteiten met sociale verantwoordelijkheid, interesse
om nieuwe dingen te leren, gezondheidszorg en voeding, behandeling en follow-updiensten en hen
daardoor voor te bereiden om ondanks hun hiv-status een positieve bijdrage te leveren aan de
samenleving.
3) Om de noodzakelijke positieve veranderingen in de houding, waarden en gedragingen van de
met HIV geïnfecteerde en getroffen kinderen en hun andere familieleden te helpen inprenten,
bevorderen en versterken.
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4) Om de HIV-families te trainen om trainingen, familiebijeenkomsten en
dialoogbijeenkomsten, kampen, sociale en culturele evenementen te organiseren die het proces
van liefde, zorg en delen, solidariteit, gemeenschap, samenwerking tussen de getroffen families
zouden vergemakkelijken en versterken en daarbij hun mentaliteit om samen te komen en te
handelen met een geest van eenheid, vooral op het gebied van het aanpakken van hun oprechte
grieven, problemen en behoeften.
5) Om de HIV-families, met name kinderen, te motiveren om deel te nemen aan
moestuinactiviteiten, om te leren voedsel met voedingswaarde te bereiden binnen de lokaal
beschikbare middelen, en om hun ervaring te delen door middel van demonstratielessen.
6) Om de HIV/AIDS-families en de kinderen met een HIV-positieve status op te leiden om hun
stem te laten horen tegen discriminatie en ontzegging van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs,
werkgelegenheid, verzekeringen en openbare voorzieningen, wat resulteert in ernstige schendingen
van fundamentele en burgerrechten van HIV-families. Om zichzelf te beschermen tegen fysiek en
mentaal en seksueel misbruik en intimidatie, voor avondplagen, molesteren en andere verschillende
vormen van onderdrukkende omstandigheden en uitbuiting.
7) Het waarborgen van kinderrechten, kinderopvang en bescherming en veiligheid en
beveiliging van HIV-families tegen allerlei soorten wreedheden die tegen hen worden beoefend door
middel van het uitoefenen van de wettelijke middelen, bronnen, bevoegdheden, enz.
8) Het bevorderen van de verantwoordelijkheid van de gemeenschap bij het verzorgen en
beschermen van de belangen van HIV-families met menselijke zorg en waarden en hen redelijk goed
behandelen zonder enige vooringenomenheid en vooroordelen.
9) Om het proces van sterke hiv-positieve steungroepen, netwerken en verenigingen op gang te
brengen die zouden helpen om de zaak van een echt waardig leven van hiv-families te bepleiten, te
betrekken bij lobbywerkzaamheden die de staat en het districtsbestuur uitnodigen om in te grijpen en
echte en duurzame oplossingen te vinden voor hun vitale problemen en behoeften.

Details van activiteiten en resultaten :
1) Educatieve en buitenschoolse ondersteuning voor met hiv/aids
geïnfecteerde en getroffen kinderen:
Hoewel de kansen van onderwijs een centrale rol spelen in iemands integrale
persoonlijkheidsontwikkeling, blijven de slogans als recht op onderwijs, gratis en verplicht
onderwijs, onderwijs voor iedereen alleen in de krant staan en kunnen de kinderen uit arme
gezinnen hun ambities niet waar maken voor beter kwalitatief hoger onderwijs en het wordt
een mythe in het leven. Aangezien dit de algemene situatie is van kinderen die uit arme
gezinnen komen, zou men de benarde situatie kunnen begrijpen van kinderen die besmet en
getroffen zijn met HIV/AIDS. Om tegemoet te komen aan de behoeften en ambities van
kinderen met betrekking tot hun onderwijs, verleende "PACHE TRUST" educatieve hulp
aan 64 kinderen, voornamelijk meisjes (27 van de middelbare school, 19 van het hoger
secundair, 7 van de universiteit, 11 van het technisch onderwijs) en ze werden geholpen om
de kosten te dekken die werden gemaakt voor toelating en onderwijs en collegegeld,
lidmaatschapsgelden van de oudervereniging, educatieve rondleiding, notitieboekjes en
ander educatief materiaal.

4|Page

De directie, docenten en medewerkers van onderwijsinstellingen zijn benaderd en
geïnformeerd over de bijzondere gezondheidssituatie van deze kinderen en hebben de
nodige oriëntatie gekregen over hoe zij adequate aandacht en speciale zorg nodig hebben en
hoe hun belangen dienen te worden behartigd. Er werd voldoende aandacht besteed aan de
hiv-geïnfecteerden en getroffenen met betrekking tot hun normale voeding en de ouders en
leerkrachten waren gemotiveerd om ervoor te zorgen dat deze kinderen 3 keer per dag
voedsel kregen, evenals de door de artsen voorgeschreven tabletten.
PACHE TRUST en de school / hogeschool / technische instellingen moedigden de kinderen
met een hiv-positieve status aan om actief deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten
zoals tekenen, muziek, spelletjes, sport, verschillende competities, knutselactiviteiten die
zouden helpen voor hun talenten, vaardigheden en latente en openlijke mogelijkheden.
Het resultaat van een dergelijke blootstelling komt duidelijk tot uiting in de
studievooruitgang van de kinderen, hun interesses en aanleg om hun vaardigheden verder te
verbeteren en ervaringen op te doen. Bovendien, vanwege zo'n enthousiaste betrokkenheid
bij educatieve, buitenschoolse, spel- en recreatieve activiteiten, zijn de kinderen met
PACHE Trust, in staat om na verloop van tijd te beseffen dat ze behoorlijk verlost zijn van
angst, verlegenheid, spanning en angst voor de toekomst. Over het algemeen vinden we
substantiële verbeteringen in het sociale, fysieke, mentale, gezondheids- en educatieve
welzijn van de kinderen.
Tijdens OUDERS - LERAREN Association Meetings, worden niet alleen de houding,
waarden en gedragingen, maar ook de interesses, vooruitgang en prestaties van deze
kinderen kritisch beoordeeld en dit helpt ons om geschikte methoden, strategieën en
benaderingen verder te ontwikkelen om hun toekomstige holistische ontwikkeling te
verzekeren.

2) CRECHES :
Kinderen onder de 5 jaar met HIV/AIDS Families gaan naar crèches van de lokale overheid
(Balwadies / Anganwadies) die zouden helpen bij hun sociale en cognitieve ontwikkeling.
Dankzij de onvermoeibare inspanningen en de nauwgezette gezondheidsmonitoring- en
follow-upsysteem zijn de kinderen van hiv-ouders vrij van hiv-status. Het is een goed en
bemoedigend teken om ons interventieprogramma verder te versnellen. De juiste
voedingswaarde van het voedsel, tijdige vaccinatie, gezondheidscontrole inclusief gewicht
en voedingsstatus hebben de hoogste prioriteit in onze diensten voor moeder en kinderen.
Kinderen die naar crèches gaan, krijgen les door middel van spel- en recreatieve methoden
die een enthousiaste reactie van de kinderen oproepen. Ouders worden gemotiveerd om
voedsel met vitamines en mineralen thuis te bereiden door gebruik te maken van de
plaatselijk beschikbare bronnen in de gemeenschap die ofwel gratis ofwel tegen een
voordeliger tarief verkrijgbaar zijn.
Zo worden de problemen van ondervoeding van kinderen afgewend.
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3) Sociale bewustzijns- en leiderschapskampen:
Met het oog op de kinderen / jonge adolescente jongens en meisjes uit HIV-gezinnen
(geïnfecteerd en getroffen door het cruciale virus) om te beseffen dat ze ondanks hun HIVpositieve gezondheidsstatus hun steentje kunnen bijdragen aan natievorming en de hoogste
posities kunnen bereiken in hun ambities, organiseerde “PACHE TRUST” 4 kampen voor
sociale bewustwording en leiderschap waaraan in totaal 124 kinderen en jonge
adolescenten, voornamelijk meisjes, actief deelnamen. Ze werden gehouden om de
maatschappelijke structuur waarin we allemaal leven, kritisch te identificeren en te
analyseren, verschillende traditionele en actuele sociale problemen en de onderliggende
oorzaken die het proces van echte ontwikkeling en empowerment van armen en onderdrukten
belemmeren, werden duidelijk aan hen uitgelegd. De aard, het type, de kwaliteiten of
kenmerken van goed leiderschap werden door de deelnemers duidelijk gemaakt. Tijdens de
deelbijeenkomst hebben de deelnemers hun mening uitgesproken over het koesteren,
bevorderen en versterken van de kwaliteiten van goed leiderschap in alle kansen die hen ter
beschikking staan of worden geboden. Tijdens bijeenkomsten, trainingen, kampen, vieringen
van sociale en culturele evenementen, deelden degenen die training ondergingen hun
collectieve verantwoordelijkheid om de programma's succesvoller te maken.
In de scholen, hogescholen, technische instellingen kunnen de kinderen / jonge adolescente
jongens en meisjes hun leiderschapskwaliteiten tonen en het management en de leraren
waarderen oprecht onze speciale inspanningen om deze kinderen voor te bereiden om met
meer verantwoordelijkheden te handelen.

4) Vaardigheidstraining en inkomsten genererende activiteiten :
Om de kansen op toekomstige inzetbaarheid van jongeren / jonge meisjes en vrouwen in
HIV-gezinnen te vergroten, heeft “PACHE TRUST” de nodige regelingen getroffen om de
geïnteresseerde leden training te laten volgen in de geïnteresseerde beroepen zoals
kleermakerij & borduren, kunstnijverheid, computer, enz. en de duur van de training hangt
af van de beroepen die ze kiezen. De training, daar zorgen wij voor, omvat zowel theorie als
praktijk. De meeste HIV/AIDS-gezinnen zijn momenteel werknemers in de informele
economie. Vandaar dat de meerderheid geen sociale bescherming en toegang tot
hoogwaardige gezondheidszorg heeft. Het levensonderhoud van deze hiv-families staat op
het spel en wanneer ze ziek worden en sterven, worden de voedselzekerheid, de voeding van
vrouwelijke kinderen en mannen zwaar bedreigd. Daarom worden kleinschalige boeren,
landloze landarbeiders en inheemse mensen, voornamelijk uit HIV/AIDS-families, het
hardst getroffen. Voor het economisch welzijn van HIV/AIDS-families heeft PACHE
TRUST 20 personen financiële steun verleend om een vaardigheidstraining te volgen en
werden 20 personen geholpen om activiteiten te starten om inkomsten te genereren die
regelmatig inkomsten zouden opleveren. Denk hierbij aan het houden van koeien en geiten,
kleine winkeltjes, tweewielerwerkplaats, enz.

6|Page

Sommigen werken in particuliere bedrijven nadat ze naar behoren zijn opgeleid en de
nodige vaardigheden hebben verworven, bijvoorbeeld: Computer.
De nettoresultaten van deze activiteiten wekken nieuwe hoop en moed bij het aangaan van
de economische uitdagingen in hun gezin en ze hebben er alle vertrouwen in dat ze een
regelmatig inkomen zullen verwerven om in hun levensonderhoud te voorzien.

5) Tuinieren en keuken:
Op basis van voedingsevaluatie en interventie voor hiv-patiënten die antiretrovirale
behandeling (ART) starten, hebben we het moestuin tuinieren in de huizen van hiv-families
gepromoot. Wanneer hiv het immuunsysteem van het lichaam aanvalt en cellen vernietigt die
infecties bestrijden, kan de levenslange ziekte leiden tot aids. Wanneer het immuunsysteem
van het lichaam ernstig beschadigd is, opent het deuren voor verschillende opportunistische
infecties. Vandaar dat HIV-families onder onze concentratie goed werden opgeleid om
voedingsinhoud (vitamines en mineralen), groenten, spinazie en fruit te consumeren en
daardoor hun voedingsstatus te maximaliseren en daardoor de virale last te verminderen en
alle mogelijke infecties te voorkomen. Zaden, jonge boompjes, planten, enz. die goede
bronnen van essentiële mineralen en vitamines hebben wanneer ze worden gekweekt en
vruchtbare resultaten opleveren, werden gedistribueerd en "PACHE TRUST" werd gebruikt
om goed te monitoren, toezicht te houden, opvolging te geven en waardevolle suggesties te
doen voor betere resultaten tijdens regelmatig familiebezoek.
In totaal zijn 59 gezinnen actief betrokken bij deze activiteit en ze zijn meer
geïnteresseerd in het vruchtbaar promoten van moestuinactiviteiten door direct getuige te zijn
van de goede resultaten.
Tijdens regelmatige familiebijeenkomsten delen deze families niet alleen hun ervaringen,
maar delen ze ook de opbrengst aan elkaar uit als blijk van hun liefde, bezorgdheid en
solidariteit.

Juridische begeleiding, hulp en ondersteuning voor hiv-families:
Ook al zijn er bepalingen in de grondwet van India die de verschillende rechten van door hiv/aids
getroffen mensen beschermen, bevorderen en vrijwaren, zoals het recht op gelijke behandeling van
hiv/aids-patiënten, de discriminatie in openbare voorzieningen, werk, verzekeringen enz. beschermt
het recht op leven, persoonlijke vrijheid en recht op privacy, maar in de praktijk is het niet zo.
Verschillende vormen van gruweldaden, uitbuiting, fysieke, mentale en seksuele intimidatie en
onmenselijke behandeling worden toegepast tegen HIV/AIDS-patiënten en hun families,
voornamelijk als gevolg van stigma op HIV en traditionele sociale en culturele waarden die van
generatie op generatie aan de dorpelingen worden doorgegeven. Hiv/aids-gezinnen en het publiek in
het algemeen zijn zo onwetend van wetten, die de veiligheid, beveiliging, zorg en bescherming van
hiv/aids-patiënten en hun families garanderen.
PACHE TRUST organiseerde juridische bewustwordingstrainingen voor hiv/aids-families en
bewustwordingskampen voor kinderrechten waaraan 56 personen actief deelnamen. Het werd hen
levendig uitgelegd (bijzonderste inhoud van bepalingen in de wet die hun leven over het algemeen
beheersen) in een eenvoudige taal zodat elke deelnemer het gemakkelijk kan begrijpen. De
deelnemers kregen de nodige toelichtingen.
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11 hiv/aids-families werden geholpen om juridische stappen te ondernemen tegen de daders,
omdat ze handelden in grove schendingen van fundamentele burgerrechten en mensenrechten. Naast
het gebruik maken van de wettelijke bepalingen kregen 8 gezinnen openbare voorzieningen zoals
verzekeringen, huisvesting, enz.

Sociale en culturele evenementen als onderdeel van het bevorderen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Tijdens speciale gelegenheden en festivals, met name de viering van Wereldaidsdag,
Internationale Vrouwendag, bij gelegenheden zoals Mensenrechten-dag, Voedselzekerheids-dag,
Wereldgezondheidsdag, Deepavali, Pongal, Kerstmis en Nieuwjaar, organiseerde PACHE Trust
speciale gemeenschapsbijeenkomsten waarbij de hiv/aids-families, (maatschappelijk geëngageerde)
individuen, groepen, leden van serviceclubs, volksverenigingen deden vroeger mee. Alle
evenementen zullen gevuld zijn met plezier en vreugde en dienen zowel recreatieve als educatieve
doeleinden en de ervaringen van vrouwelijke presteerders. Het belang van vieringen zal worden
gedeeld. Kinderen worden gemotiveerd om hun verschillende vaardigheden en talenten te tonen.
Lunch, thee en snacks worden gesponsord door enkele weldoeners als blijk van hun liefde en zorg
voor deze HIV-familieleden. Deze gelegenheden dienen om liefde, band, kameraadschap,
solidariteit, samenwerking, enz. te versterken. De personen met hulpbronnen zullen berichten over
hun eigenwaarde geven en hun effectieve dialoogbijeenkomsten zullen hun capaciteiten helpen
verbeteren. . De deelname van de lokale gemeenschap aan deze evenementen en vieringen geeft een
duidelijk signaal af dat deze kinderen uit HIV/AIDS-families geen vloek en last zijn voor de
samenleving. Zij zijn niet de mensen die worden verwaarloosd, maar ze moeten worden verzorgd.
Deze gezinnen moeten niet geïsoleerd worden, maar geïntegreerd.
De positieve effecten van dergelijke vieringen en evenementen met een grotere deelname
van de lokale gemeenschap blijkt duidelijk uit de manier waarop de HIV-families en de leden van de
lokale gemeenschap een sterke verstandhouding met elkaar opbouwen en de bereidheid van leden
om hun steun aan PACHE TRUST in zijn toekomstige ontwikkelingsprojecten te geven.

BEPERKINGEN:
Hoewel het project in verschillende opzichten zeker opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt, heeft
het toch bepaalde tegenslagen gekend, voornamelijk als gevolg van de sluiting van de scholen,
gedeeltelijke en volledige afsluiting gedurende een bepaalde periode, waardoor de mobiliteit van
vervoer en het samenbrengen van mensen op een bepaald moment erg moeilijk werd in weergave
van verschillende coronagolven en vervolgens in een later stadium in de vorm van de ommicron
variant.
Kinderen (leerlingen op verschillende onderwijsniveaus op school, universiteit, technische
opleidingen) vonden het erg moeilijk om met de nieuwe trend van online coaching om te gaan met
het oog op school, universiteit, sluiting door de pandemie. Niet alle kinderen beschikken over
digitale infrastructurele voorzieningen zoals telefoon, laptop, internetaansluiting.
Bovendien wonen de meesten van hen in afgelegen dorpen. Vandaar dat er ernstige
connectiviteitsproblemen waren, mogelijkheden om aandachtig te luisteren zonder veel
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onderbrekingen en verduidelijking van twijfels, onbetrouwbare elektriciteitsvoorziening die het
leerproces van de kinderen nadelig beïnvloedde.
Bovendien had het nadelige gevolgen voor het levensonderhoud van gezinnen met hiv/aids. Zonder
de middelen om tijdens de lockdown een inkomen te verdienen, waren velen niet in staat zichzelf en
hun gezinsleden te voeden. Voor de meesten betekent geen inkomen geen eten of in ieder geval
minder eten en minder voedzaam eten. Ondanks zo'n grote moeilijke situatie was PACHE TRUST in
staat om individuele familiecontacten te onderhouden, kwam in contact met de
studentengemeenschap door online de mogelijke oplossingen te delen voor het oplossen van de
praktische problemen die werden ervaren tijdens online coachinglessen, huis-aan-huislevering van
essentiële voedselproducten, medicijnen aan de HIV/AIDS-families via tweewieler en vierwieler, het
regelen van regelmatige controle (ter plaatse) en behandeling via beschikbare transportmiddelen en
in grotere mate zorgde PACHE TRUST ervoor dat de ontwikkelingsdiensten niet werden aangetast.
“PACHE TRUST” ondervond veel moeilijkheden bij het overtuigen van de leden van hiv/aidsfamilies, vooral degenen die al besmet en getroffen zijn met het virus (hiv), dat wordt beschouwd als
de meest catastrofale epidemie die de geschiedenis ooit heeft gezien of gehoord, bij het laten
vaccineren voor corona omdat er geruchten waren dat deze vaccinaties nadelige effecten
(bijwerkingen) hebben op het fysieke en gezondheidswelzijn en uiteindelijk leiden tot vroegtijdige
sterfte. De mythen en misvattingen moesten worden verdreven onder hiv-positieve groepen.
Uit angst voor plotselinge ziekte en dood, spanning, angst voor de toekomst van hun kinderen,
dwongen sommige ouders hun kinderen om niet meer naar school te gaan of online coaching te
volgen en uiteindelijk stopte het met de school. In sommige speciale gezinssituaties lieten ouders hun
kinderen ineens met iemand trouwen (zowel vroeghuwelijk als gedwongen huwelijk) omdat ze bang
waren voor de toekomst van hun kinderen en als gevolg van angst voor hun dood als gevolg van de
pandemie. Nu proberen we ons in te spannen voor de enigszins volwassen getrouwde kinderen om
hun opleiding voort te zetten met instemming van hun echtgenoten en volgens de wet. Sommige
kinderen werden gedwongen om beschikbaar werk te doen om hun families te ondersteunen bij het
overwinnen van de problemen van inkomensverlies als gevolg van de pandemische situatie. Er wordt
gemeld dat er binnenkort een nieuwe cruciale virusgolf zal zijn. Daarom heeft PACHE TRUST een
grotere rol en verantwoordelijkheid om de hiv/aids-gezinnen, met name de kinderen, op te leiden, te
voorkomen dat ze voortijdig uitvallen, voornamelijk vanwege angst voor overlijden en
inkomensverlies voor de gezinnen. Het moet de tussenkomst van de regering zoeken om concrete
welzijnsmaatregelen te nemen voor hun levensonderhoud.

Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het interne evaluatieteam:
(kritische projectbeoordelingsstudie)
Aangezien PACHE TRUST een zielzoekende oefening met betrekking tot het project wilde hebben
zonder vooringenomenheid of vooroordelen en de bestaande realiteit in het projectgebied wilde
ontdekken, vooral met specifieke verwijzing naar onze ontwikkelingsdiensten voor de meest
ongelukkige, kansarme delen van de samenleving die al lang verlangen naar sociale, educatieve,
gezondheids- en voedingskundige, technische, juridische, economische ondersteuning voor de
veelbelovende toekomst van met HIV geïnfecteerde en getroffen kinderen, vrouwen en mannen en
hun gezinnen, hebben we een gratis en eerlijk kritisch projectbeoordelingsonderzoek uitgevoerd,
bestaande uit ervaren professionele maatschappelijke werkers, NGO Bestuurs- en
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Adviescommissieleden, enkele personen uit verschillende lagen van de bevolking, actieve potentiële
vrijwilligers en projectleiders uit de doelgroepen.
De studie werd uitgevoerd om de belangrijkste doelen te dienen, namelijk :
a) Het beoordelen van de vooruitgang die het project heeft geboekt in de positieve kwalitatieve
veranderingen in de levensomstandigheden van met HIV/AIDS geïnfecteerde en getroffen
kinderen en hun families, met name met betrekking tot hun houding, waarden en gedrag,
capaciteiten en capaciteiten uitrusting, samenwerking, hulp en ondersteuning en grotere
participatie van doelgroepen in hun eigen ontwikkeling, het toepassen van relevante strategieën,
technieken en benaderingen, effectiviteit van nauwlettend toezicht.
b) Om te helpen bij het identificeren van de gebieden of aspecten waarop PACHE Trust zich
niet heeft geconcentreerd of niet voldoende aandacht heeft geschonken aan de opkomende
trends, met name het pad dat leidt naar de zelfvoorziening van het project met een grotere
betrokkenheid van de lokale gemeenschap en mogelijke maatregelen voorstelt om de
omstandigheden van het project te verbeteren, waarbij de nadruk ligt op de zelfvoorziening
van het project, rekening houdend met het uitdagende nieuwe gezondheidsfenomeen, d.w.z.
gelijktijdige cruciale gezondheid virussen die het immuunsysteem van het lichaam aantasten,
wat leidt tot het plotseling overvallen van de ziekte en overlijden - HIV/AIDS, Corona
(verspreiding van een nieuw type virus wordt in de nabije toekomst verwacht) en ommicron
variant . Het ontwikkelen van een passend actieplan dat bepaalde andere componenten in het
project naast de huidige welzijnsmaatregelen die zorgen voor het onderwijs, het sociale, de
gezondheid en het mentale welzijn van met HIV/AIDS geïnfecteerde en getroffen kinderen.
i)

De lange en rijke ervaringen van "PACHE TRUST" in ontwikkelingsdiensten
weerspiegelen ongetwijfeld door zijn succesvolle inspanningen en realisatie van korte- en
lange termijndoelen die gericht zijn op het totale welzijn van kinderen die besmet en
getroffen zijn met HIV/AIDS en hun families (sociaal, educatief, emotioneel,
economisch, beroepsmatig, legaal, gezondheidszorg en voeding, enz.) Met betrekking tot
preventie en bestrijding van hiv/aids onder risicogroepen in de districten Madurai en
Tirunelveli, financieel ondersteund door Tamilnadu State AIDS Control Society , zijn
diensten zeer lovenswaardig. Daarom is PACHE TRUST door het externe evaluatieteam
in zowel de districtsprojecten op basis van bepaalde criteria en evaluatie-instrumenten
voor projectindicatoren bekroond met een "A"-graad (zeer goed).

ii)

PACHE TRUST is nu geïdentificeerd als een organisatie die zich uitsluitend inzet voor
haar toegewijde welzijns-, hervormings- en rehabilitatiediensten met de nodige prioriteit
voor de opvoeding van kinderen, die de basis vormt voor hun toekomstige holistische
ontwikkeling. Er is een gevoel onder HIV-families dat PACHE Trust er altijd is voor hen
en zorgt voor hun problemen en behoeften.

iii)

Er zijn vrijwilligers en leiders geïdentificeerd die goed presteren in de taken die hun zijn
toegewezen (bezoeken aan gezinnen, scholen, interactie met leraren en studenten,
beoordelen van de voortgang van kinderen in het onderwijs, hen motiveren om deel te
nemen aan verschillende competities, beoordelen van de voedingswaarde status, enz.) De
komende periodes moeten zij echter nog intensieve en uitgebreide trainingen krijgen om
hen voor te bereiden om daadkrachtig en vooruitziend te handelen.
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iv)

De geest van delen en zorgen, gemeenschap en solidariteit zijn de fundamentele aspecten
geweest van familiebijeenkomsten / dialoogbijeenkomsten, kampen, vieringen. De
waarden moeten echter verder worden gepromoot onder de begunstigden en ze moeten
worden opgeleid om bijeenkomsten op hoog niveau te organiseren, vreedzame
demonstraties / vertegenwoordigingen die de aandacht van de deelstaatregering vragen
om in hun leven in te grijpen en te helpen voor hun levensonderhoud.

v)

Hiv/aids-gezinnen, met name kinderen uit hiv/aids-gezinnen, moeten proberen zich
bewust te worden van hun fundamentele burger- en mensenrechten en hun rechten doen
gelden in openbare voorzieningen, training en werkgelegenheid, verzekeringen en ze
moeten worden gemotiveerd om gemakkelijk toegang te krijgen tot verschillende
hulpbronnen ( onderwijs, opleiding, gezondheidszorg, behandeling, voeding,
ontwikkeling van alternatieve vaardigheden en werkgelegenheid, enz.), aangezien het de
primaire verantwoordelijkheid van de staat is bij het verzorgen en ondersteunen van de
HIV/AIDS-families.

vi)

Momenteel beperkt de overheid haar diensten alleen of richt ze zich alleen op preventie
en controle. PLHA zou moeten proberen hun stem te verheffen en te eisen dat hun
problemen en behoeften worden vervuld. De staat kan niet aan zijn verantwoordelijkheid
ontsnappen, aangezien PLHA's ook gelijke rechten hebben als die van andere gewone
burgers.
PLHA = People Living with HIV/AIDS

vii)

Er moeten sterke hiv-positieve steungroepen, netwerken worden opgericht en goed
worden opgeleid om te pleiten voor de zaak van kinderen, vrouwen en mannen met een
hiv/aids-status en om hun totale welzijn te waarborgen. Dit zal de grote stap zijn naar
zelfvoorzienigheid van het project.

viii)

Kinderen moeten blootstellingstrainingen krijgen over kinderrechten, commissie voor
kinderzorg en bescherming, HIV/AIDS-wet 2017, recht op onderwijs, gezondheidszorg
en behandeling. De doelgroepen moeten centrale actoren worden en niet slechts
toeschouwers.

ix)

Het is best interessant om te zien dat HIV/AIDS-families, met name begunstigde
kinderen en vrouwen, zich bewust worden van de manier waarop Ananda, België zich
oprecht inspant om donaties voor dit project in te zamelen.

x)

De lokale gemeenschap, met name leraren, advocaten, artsen, NGO's, leden van
serviceclubs, individuele filantropen, leden van verschillende verenigingen moeten
worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en ze moeten gericht zijn op het helpen van de
hiv-positieve gemeenschap.

xi)

Tijdens de pandemieperiode van COVID-19 en Omicron heeft PACHE Trust, ondanks
lock-down-situaties, haar diensten met de grootste zorg en aandacht kunnen verlenen,
(ondersteuning met levensmiddelen, medicijnen, enz.) via individuele contacten. Het is
echter beter om een motorvoertuig voor het personeel te hebben voor de gemakkelijke
levering van diensten aan verschillende leden / families en het zal het personeel
gemakkelijker maken om op elk moment noodgevallen en behoeften van gezinnen op te
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lossen, aangezien niet alle dorpen staats- of privévervoer hebben en voorzieningen en
verschillende families bevinden zich in afgelegen dorpen.
xii)

Om het in een notendop te zeggen, ook al heeft ANANDA, België PACHE TRUST zeker
geholpen om positieve veranderingen teweeg te brengen in de levensomstandigheden van
kinderen uit HIV-gezinnen, maar voor de toekomstige zelfredzaamheid van de
doelgroepen moet PACHE TRUST een geïntegreerde gemeenschapsgerichte benadering
voor de verheffing van hiv-positieve groepen uitbouwen.

CONCLUSIE:
De volledige eer voor de succesvolle realisatie van het project dat gericht is op het verzekeren
van het totale welzijn van kinderen die besmet en getroffen zijn met HIV/AIDS en vrouwen en
mannen uit HIV-gezinnen gaat naar Ananda, België, aangezien PACHE TRUST zonder de tijdige
tussenkomst van ANANDA geen ontwikkelingsdiensten zou hebben kunnen leveren voor de meest
ongelukkige en kansarme kinderen en hun families.

SPECIALE BEDANKING ……… ALTIJD VOOR ANANDA.
Onder uw bekwame begeleiding en met uw hulp en steun zal PACHE TRUST verder gaan
met het initiëren van noodzakelijke kwalitatieve veranderingen in de levensomstandigheden van
mensen met hiv/aids (PLHA) in de komende periodes, rekening houdend met de feedback van het
evaluatieteam over de holistische ontwikkeling van de doelgemeenschap en toekomstige acties die
leiden tot de toekomstige zelfredzaamheid van het project.
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