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VERSLAG VAN DE VOORUITGANG VAN HET
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Titel van het Project:
"OP DE GEMEENSCHAP GEBASEERDE ZORG- EN STEUNPROJECT VOOR
HIV / AIDS-GEÏNFECTEERDE EN BESMETTE KINDEREN EN VROUWEN IN DE
BLOKKEN VAN MELUR EN KOTTAMPATTI IN MADURAI, INDIA".
--- Project A2016 / 02 Melur.

Oorsprong, visie en missie van het project:
PACHE TRUST moet inspelen op de dringende behoefte van degenen die besmet en
getroffen zijn door hiv / aids, die lange tijd niet zijn behandeld, voornamelijk als gevolg van
stigmatisering, discriminatie, bevooroordeelde en veroordelende houding, en die over het
algemeen niet kunnen genieten van onderwijs , gezondheidszorg en behandelingen, voeding,
beroepsopleiding en vaardigheidstraining, werkgelegenheid, juridische en andere bijstand die
diensten verlenen aan armen en behoeftigen. De psychisch depressieve groepen kunnen geen
stem verheffen tegen onrecht, onmenselijke behandeling en uitbuiting. Het is op deze kritieke
momenten, gebaseerd op de verzoeken van mensen die trainingen en bijeenkomsten
bijwonen, met HIV / AIDS geïnfecteerde en getroffen personen / gezinnen dat PACHE
TRUST zijn interventieprogramma heeft, vooral rekening houdend met de benarde situatie
van vrouwen en kinderen in deze gezinnen, "PACHE TRUST moest noodzakelijkerwijs een
actieplan opstellen dat bestond uit verschillende echte en op behoeften gebaseerde activiteiten
/ diensten die zouden helpen om hun levenskwaliteit te verbeteren, attitudeveranderingen
teweeg te brengen , de aandacht van de regering en andere departementen te trekken om
voldoende concentratie te bekomen op de problemen waarmee de hiv / aids-positieve
gezinnen worden geconfronteerd.
Alle ontwikkelingsdiensten van PACHE TRUST zijn over het algemeen gericht op
het vormen van een HIV / AIDS-vrije samenleving, door in hoop en vertrouwen de kansarme
groepen samen te brengen en hen daardoor voor te bereiden op het aangaan van uitdagingen
met de nodige moed en zelfbeschikking. Bovendien leiden we de gezinnen op om hun
capaciteiten en vaardigheden te ontwikkelen bij het vormen van hun eigen verenigingen die
hard zouden proberen te werken aan hun eigen ontwikkeling.
Nu zijn we blij om de details van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn
uitgevoerd, de implicaties en belemmeringen ervan onder uw aandacht te brengen, vooral met
de plotselinge opkomst van een ander groot wereldwijd coronavirus-gerelateerd
gezondheidsprobleem - Covid-19 enz.

Advies- en begeleidingsdiensten:
Dankzij de contacten die werden gelegd met lokale gezondheidscentra en de nodige
informatie die aan PACHE TRUST werd doorgegeven door de families die al lang verbonden
zijn met onze organisatie en haar diensten, konden we ook nieuwe families contacteren en
betrekken bij onze reguliere gezinsbijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten. Effectieve
interacties, het delen van problemen, behoeften en ervaringen van de getroffen families, met
name het proces van de strijd die zij voerden tijdens hun inspanningen om minnelijke
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oplossingen voor hun problemen te vinden, feedback van andere deelnemers met als enig
doel hun samenwerking te tonen. Gemeenschap en solidariteit waren de sleutelelementen van
hun deelname aan de bijeenkomsten.
Zowel individuele als op groepen gebaseerde raadgeving en begeleiding wordt gegeven
aan gezinnen (140) met betrekking tot de hiv-status, periodieke tests, behandeling en
andere gezondheidszorgmogelijkheden in Melur, Kottampatti-blokken of Taluks. De
advies- en begeleidingsdiensten helpen hen psychologisch, moreel en psychisch een boost te
geven, troost te brengen aan de getroffen personen en hun families en hen in staat te stellen
gemakkelijker de problemen van angst, verlegenheid, spanning en ongerustheid te
overwinnen. Aan het einde van de vergadering regelen we de levering van essentiële
voedselproducten, waaronder rijst, olie, granen, enz.

Onderwijsondersteunende diensten voor kinderen en jongvolwassenen,
voornamelijk meisjes:
Naast het helpen van de kinderen om de onderwijsgelden te betalen op universiteits- en
schoolniveau, jonge jongens en meisjes om de onderwijsuitgaven in technische
opleidingsinstituten te dekken, zorgt PACHE TRUST ook voor het leveren van het nodige
onderwijs- en opleidingsmateriaal. In totaal krijgen 62 kinderen academisch onderwijs en
10 kinderen krijgen technisch onderwijs.
Tijdens periodieke bijeenkomsten, trainingen enz. worden de kinderen en jonge jongens en
meisjes aangemoedigd om zonder enige aarzeling, verlegenheid, angst en spanning hun
verschillende talenten, vaardigheden en capaciteiten te tonen. Vanwege onze juiste motivatie
nemen kinderen actief deel aan verschillende wedstrijden die op scholen en hogescholen
worden georganiseerd en nemen ze certificaten, medailles en andere prijzen mee voor de
bijeenkomst om anderen aan te moedigen dergelijke kansen niet te missen.
Wij zijn gewoon de lengte en het gewicht van de kinderen te meten en beoordelen hun
fysieke en voedingsstatus. De kaarten van vooruitgang die aan de kinderen in hun scholen en
hogescholen worden verstrekt, helpen bij het analyseren van de educatieve vorderingen van
de kinderen.
De toelating via online applicaties voor verschillende klassen, cursussen, hogescholen wordt
gegeven vanwege de verspreiding van het coronavirus en de volledige en gedeeltelijke
lockdown. We identificeren die behoeftige kinderen en jonge adolescenten, kennen hun
interesses bij het volgen van academisch / technisch onderwijs en zorgen ervoor dat ze
worden toegelaten tot de gewenste cursussen / beroepen. Onderwijs- en
opleidingsinstellingen zijn inmiddels gesloten. Zelfs het eindexamen voor bepaalde klassen
werd niet afgenomen. Op basis van hun prestaties tijdens de vorige tentamens en de mate van
opkomst in de lessen worden cijfers toegekend. Er is online coaching en er wordt
gedebatteerd of het praktisch en goed is voor het fysieke en mentale welzijn van kinderen. De
overheid, met name de staat en het onderwijs, komen af met verschillende aankondigingen en
de overheid en het onderwijs hebben moeite om een duidelijke aanpak te ontwikkelen. De
toelating tot verschillende academische cursussen / technische cursussen en het geven van
lessen vinden echter plaats via onlinediensten.
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Vaardigheidstraining :
Vaardigheidstrainingen voor vrouwen en jonge meisjes en jonge jongens zijn georganiseerd
in beroepen als kleermakerij en borduren, handwerk, computer, enz. De duur van de training
die zowel theorie als praktijk omvat, hangt af van het beroep dat ze kiezen. In totaal hebben
22 personen geprofiteerd van de vaardigheidstrainingen. De materialen die nodig zijn
voor de training worden aan hen verstrekt. Zelfs tijdens het volgen van een opleiding zoeken
de stagiairs naar kansen voor hun toekomstige baan en zelfbeschikking. De trainers en
opleidingsinstituten verzekeren hun van mogelijke ondersteuning en hulp bij het vinden van
werk op de beschikbare arbeidsmarkt. Deze activiteit helpt het proces te bevorderen van het
versterken van hun capaciteiten, moed, vertrouwen en zelfbeschikking, en van een positieve
houding ten opzichte van het leven en de samenleving. PACHE TRUST houdt hun
regelmatige aanwezigheid nauwlettend in de gaten, beoordeelt hun ervaringsniveaus en zorgt
er daarbij voor dat de activiteit hen in staat stelt om te groeien tot toekomstige
zelfredzaamheid.

Economische bijstand voor activiteiten om inkomsten te genereren voor hiv
/ aids-positieve gezinnen:
Werkgelegenheidskansen worden over het algemeen ontzegd aan gezinnen met een HIVpositieve status (vrouwen en volwassenen) onder het ene of het andere voorwendsel,
voornamelijk vanwege het stigma dat aan de dodelijke ziekte verbonden is en de
wantrouwende houding van werkgevers ten opzichte van het niveau van de economische
productieve capaciteiten van de mensen met een HIV-toestand. Bovendien is er een tendens
onder de mensen dat de goederen die door hiv-personen worden verkocht, ook hiv bij de
kopers zullen brengen, ondanks dat er al voldoende bekendheid is gegenereerd. De
werkgevers reageren negatief op de verzoeken van hiv-geïnfecteerde en getroffen gezinnen /
personen met ervaringen en interesses in het werk, uit angst dat andere gewone vrouwen en
jonge volwassenen niet naar voren zullen komen om met hen samen te werken. Om hun
inkomen te verwerven en de weg vrij te maken voor hun basisonderhoud, worden
gezinnen geholpen bij het ondernemen van economische activiteiten zoals het fokken
van koeien bij 4 personen, het houden van geiten bij 9 personen, kleine winkeltjes bij 6
personen, theehuizen bij 1 persoon en bij 2 personen de verkoop van hoofdladers. Door
deze activiteiten genereren deze personen een behoorlijk inkomen om aan hun
dagelijkse behoeften te voldoen.
De persoon die al is geholpen bij het opzetten van een tweewielerservicecentra, probeert
andere jonge adolescenten te helpen die getraind willen worden op dit gebied van activiteit.
Vanwege de lockdown-periode (geen vrij verkeer van mensen, sluiting van kleine winkels,
kruideniers- en groentewinkels, geen transportfaciliteiten, geen restaurants enz.), die door de
overheid wordt gehandhaafd in het proces om de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen en te beheersen, worden de zaken verder verslechterd. De fruit- en
groenteverkopers, kleine winkeliers en degenen die privébanen hebben van onze doelgroepen
moeten traumatische ervaringen ondergaan.
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Economische noodhulp in de vorm van distributie van essentiële
voedselproducten voor gezinnen met hiv-positieven en leden van de
transgendergemeenschap:
Netwerken, belangenbehartiging en lobbywerk van PACHE TRUST met verhoogde
samenwerking en deelname van gelijkgestemde ngo's, potentiële vrijwilligers en leiders uit
de doelgemeenschap, verschillende dienstverlenende organisaties over de behoefte en
getroffen gezinnen om hun rechten op verschillende aspecten van het leven te beschermen en
te promoten, waardoor de aandacht van de overheid om voldoende aandacht te besteden aan
revalidatiediensten wordt nu breed besproken tussen de verschillende departementen. Ook al
is het een lang proces, toch zijn we vastbesloten om de doelen te bereiken die de getroffen
individuen en groepen ten goede komen. Er werden twee evenementen georganiseerd, een
voor belangenbehartiging (106) en een ander voor netwerken (104) met gelijkgestemde
ngo's en CBO's waaraan in totaal 210 belanghebbenden deelnamen.
De regering is uitgekomen met de verdeling van Rs.1000 per maand per gezin (slechts voor
twee maanden), wat voldoende is voor de gezinnen om de huur voor hun huizen te betalen, de
benodigde essentiële items zoals groente, enz. te kopen en met de zeer lage kwaliteit van rijst,
olie, suiker gedistribueerd onder de overheid met het openbaar distributiesysteem. Deze arme
gezinnen moeten zichzelf voeden. De meeste gezinnen, met name leden uit de
transgendergemeenschap, hebben geen gezinskaart die is uitgegeven door het openbare
distributiesysteem van de overheid, omdat ze ofwel alleen uit hun gezin komen of gedwongen
worden de huizen te verlaten vanwege stigmatisering en discriminatie. Ze kunnen geen
gezinskaart krijgen, omdat het veel procedures met zich meebrengt.
Bedelarij en seksuele activiteiten zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten met de
sluiting van winkels, restaurants, markten en immobiliteit van mensen naar andere plaatsen
vanwege het ontbreken van transportfaciliteiten (steden en dorpen geven over het algemeen
een verlaten indruk). De deuren voor hun levensonderhoud zijn toe of gesloten. PACHE
TRUST moet hulp bieden van zijn eigen en bekende bronnen van regerings- en serviceclubs,
filantropen, individuele weldoeners. De beperkingen / voorwaarden bij het verlenen van
diensten aan de armen en behoeftigen veroorzaken veel complicaties, vooral de voorwaarde
die door het districtsbestuur wordt gesteld dat alle hulp via de officiëlen en ander
regeringspersoneel zou moeten worden verleend. Dit past niet in het kader van degenen die
naar voren komen om de armen en behoeftigen te helpen vanwege hun twijfel of de hulp echt
de behoeftige groepen zou bereiken. PACHE TRUST was in staat om rijst, olie, suiker,
groenten, kruidenierswaren enz. in te zamelen en te verdelen onder HIV-positieve gezinnen
en leden van de TG-gemeenschap (huis-aan-huisbezorging per auto of ander vervoermiddel).

Gezondheid en Voeding :
Aangezien de grootst mogelijke zorg en aandacht moet worden besteed aan de gezondheidsen voedingsstatus van HIV-geïnfecteerde en getroffen personen, wat een belangrijke rol te
spelen heeft bij de bestrijding van de genoemde ziekte en ook bij het leiden van een gaaf en
gezond leven, hebben we de juiste oriëntatietrainingen gegeven voor de met HIV
geïnfecteerde en getroffen gezinnen over de noodzaak en het belang van het promoten van
moestuinactiviteiten op basis van het gebruik van afvalwater uit de keuken, de badkamer en
het wassen van keukengerei en het wassen en schoonmaken van jurken. De verschillende
soorten groenten, vruchtdragende planten, spinazie, enz. worden rond hun huis gekweekt.
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146 gezinnen kregen zaden en planten en jonge boompjes en 38 gezinnen voeren de
activiteit nu regelmatig uit met grote interesse en meer enthousiasme. Ze hebben een
gevoel van trots en voldoening over het resultaat van de activiteit. Ze zijn niet alleen in staat
om groenten, fruit en spinazie met voedingswaarde te consumeren, maar ze ook uit te delen
aan anderen wanneer ze komen voor familiebijeenkomsten.
Aan dit aspect wordt veel aandacht besteed, aangezien het coronavirus gemakkelijk lichamen
van bejaarden en zieken kan binnendringen en personen met veel gezondheidscomplicaties
gevoeliger zijn voor het coronagerelateerde gezondheidsprobleem. Op dit moment zijn alleen
al in Tamilnadu meer dan 2 lakhs (200.000) mensen besmet met het coronavirus en zijn er
verschillende gevallen van sterfgevallen gemeld. Mensen die worden behandeld en ontslagen
en mensen die worden gevraagd om zich persoonlijk te isoleren in hun eigen familie. Er is
een alarmerende situatie in Tamilnadu.
Na Chennai en de aangrenzende districten kent het district Madurai het hoogste aantal
gevallen van coronavirus (bijna 15.000). Er wordt nog steeds getest. De hiv / aids-positieve
mensen met andere gezondheidsproblemen hebben meer kans om getroffen te worden door
een laag immuniteitsvermogen om het coronavirus te bestrijden. Vandaar dat hiv-positieve
mensen die in afgelegen gebieden wonen rechtstreeks door ons worden benaderd via
familiebezoeken, noodzakelijkerwijs bewust worden gemaakt en gemotiveerd worden om
medische tests te ondergaan als ze worden getroffen door symptomen van frequente koorts,
verkoudheid, hoesten, enz. die antiretrovirale therapie ondergaan, enz. Medicijnen worden
verzameld van lokale gezondheidscentra door PACHE TRUST en worden geleverd aan de
betrokken personen tijdens direct familiebezoek. Bovendien krijgen zij op basis van de
bevindingen van de gezondheids- en voedingsstatus gezondheidsadviezen.
Gezinnen houden zich bezig met tuinieren in de moestuin met afvalwater dat uit huizen
wordt geloosd. Zaden, jonge boompjes, planten worden door ons voor deze gezinnen
geleverd. Ze verbouwen verschillende soorten spinazie, groenten, vruchtdragende planten en
bomen. We zorgen ervoor dat ze groenten en fruit met voedingswaarde consumeren.
Tijdens medische gezondheidskampen die worden georganiseerd door gezondheidscentra
van de overheid en het bezoek van vrijwilligers uit de gezondheidszorg aan de
gezinnen, motiveert PACHE TRUST de gezinnen om van dergelijke kansen gebruik te
maken, vrij met hen om te gaan, hun gezondheidsproblemen te delen en hun effectieve
begeleiding te benutten.

Juridisch advies, begeleiding en juridische hulpdiensten :
Wanneer gruweldaden worden gepleegd, onrecht wordt aangedaan en hiv-gezinnen worden
onderworpen aan onmenselijke behandelingen, dienen we de gezinnen die echt juridische
begeleiding nodig hebben door middel van het inschakelen van een sociaal geëngageerde
ervaren advocaat om hun juridische problemen op te lossen en wordt juridisch advies en
begeleiding gegeven op zoek naar juridische oplossingen voor hun problemen. In het geval
dat rechtsbijstand nodig is voor het herstel van het recht, heeft de advocaat 10 zaken in
behandeling en start hij een gerechtelijke procedure met onze hulp en ondersteuning. De
bepalingen in de wet op hiv / aids-preventie en -bestrijding 2014, 2017 worden duidelijk
uitgelegd aan de gezinnen.
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Belemmeringen voornamelijk als gevolg van wijdverbreide impact van
coronavirus, gevolg van volledige lockdown :
We zijn ons er allemaal terdege van bewust dat overal ter wereld mensen het hebben over het
coronavirus (COVID-19) en de gevolgen ervan voor de kostbare levens van mensen die in
gevaar gebracht worden. Dit met ernstige bezorgdheid aangezien het enkele lakhs
(honderdduizenden) aan kostbare levens van mensen begint te kosten. De vrede en het geluk
is voorbij voor degenen die worden ontdekt met het genoemde cruciale virus en die zijn
opgenomen in afzonderlijke isolatieafdelingen in ziekenhuizen voor behandeling zonder
enige bezoeker, zelfs niet van hun eigen familie.. Door de propaganda voor het genereren van
bewustwording in plaats van mensen voor te lichten over de wijze waarop het virus zich
verspreidt, passende voorzichtige maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze door het
virus worden getroffen (gezichtsmaskers en handschoenen dragen, vaak ontsmettingsmiddel
gebruiken, handen wassen) en hoop en vertrouwen te wekken in de hoofden van mensen om
het hoofd te bieden aan de situatie, beginnen de uitdagingen nadelige effecten te hebben.
Vooral het gerapporteerde nieuws over hoe personen die zijn opgenomen in
isolatieafdelingen in ziekenhuizen slecht worden behandeld met slechte zorg en aandacht met
betrekking tot het tijdig eten, medicijnen enz. brengt angst, spanning en ongerustheid bij het
grote publiek. Dat als gevolg van nalatigheid van de gezondheidszorg persoonlijk veel
sterfgevallen plaatsvinden en zelfs de dode lichamen van personen met het genoemde virus
niet worden overgedragen aan hun familieleden. Zelfs in de begrafenisfunctie mag slechts
een beperkt aantal familieleden de begrafenis bijwonen.
Door de verschillende gemelde gevallen van personen die getroffen zijn door het coronavirus
en het aantal personen dat met de dag toeneemt, moet de overheid reageren op deze
alarmerende situatie die leidt tot het opleggen van volledige lockdown. Vanwege dergelijke
kritieke situaties lijden de arme gezinnen, vooral de dagloners, veel door een gebrek aan werk
en inkomen. Deze situatie beïnvloedt momenteel onze activiteit, aangezien we niet in staat
zijn om vergaderingen, trainingen te organiseren, middelen aan te boren en de mensen te
motiveren om gebruik te maken van de voordelen van verschillende bronnen.
Alleen ontspanning in lockdown en een verminderd percentage in het
gerapporteerde aantal gevallen zal iedereen helpen om een of andere vorm van werk te doen
voor hun basisonderhoud en sociale organisaties zoals PACHE Trust kunnen op de juiste
manier vergaderingen en trainingen bijeenroepen en groepsgebaseerde diensten verlenen.

Resultaat van serviceactiviteiten :

Zelfs ondanks de cruciale levensfase, de COVID -19 periodes, konden we diensten ontlasten
zonder grote afwijking van het project. De nauwgezette controle en supervisie die door ons
worden uitgevoerd, evenals de alternatieve methoden, strategieën en technieken die door ons
zijn ontwikkeld, rekening houdend met de strikte handhaving van regels en voorschriften
door de gezondheids- en politiediensten van de overheid, maken het mogelijk om positieve
resultaten te behalen.
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Als gezondheidsbevorderende sociale organisatie wordt de educatieve input van
"PACHE TRUST" goed ontvangen door doelgroepen zoals vrouwelijke sekswerkers,
transgenders, mannen die seks hebben met mannen, vrachtwagenchauffeurs, met hiv / aids
geïnfecteerde en getroffen personen en ze zijn begonnen met leren en beoefenen van niet
alleen veilige seksuele praktijken, maar ook tot het besef gekomen van de noodzaak en het
belang van persoonlijke gezondheid en hygiëne, sanitaire voorzieningen, milieu, enz. De
academische opleiding en technische opleiding samen met de kansen die de kinderen en
jonge adolescenten krijgen, helpen om zelfvertrouwen te krijgen, trots en voldoening, maar
stimuleert ook interesses en bekwaamheden om hun kennis, vaardigheden en talenten verder
te verrijken en hen hun eigen waardigheid, zelfrespect en eigenwaarde te laten realiseren.
Er is een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering in de economische
levensomstandigheden van HIV-gezinnen en vrouwen en jonge adolescenten die
vaardigheidstraining en economische activiteiten volgen. Ze leren geleidelijk hun
managementvaardigheden te ontwikkelen. Degenen die opleidingen in verschillende
beroepen begrijpen, doen extra inspanningen om zelfs tijdens hun vrije tijd verder te leren.
Vrouwen en kinderen zijn actief betrokken bij het promoten van moestuinactiviteiten
en voedingsondersteuning en zorg. Ze beseffen dat het zeer belangrijk is om de immuniteit in
hun lichaam te versterken in de strijd tegen het virus dat schade toebrengt aan kostbare
lichamen en levens.
Reeds gevormde wettelijk geregistreerde organisaties die zich herhaaldelijk inzetten
voor de totale ontwikkeling en het welzijn van hun eigen groepen, zoals HIV-positieve
mensen, vrouwelijke sekswerkers, transgenders, MSM, enz. die momenteel niet effectief
functioneren, zijn van plan om de verenigingen op de juiste manier nieuw leven in te blazen
onder begeleiding van PACHE TRUST. Er is een groter bewustzijn onder hiv-positieve
mensen en hun families om een medisch gezondheidskamp bij te wonen, lokale
gezondheidscentra te bezoeken en regelmatig de juiste behandeling te krijgen met de vereiste
medicijnen.

Plan voor de toekomst :
PACHE TRUST is van plan zich in de nabije toekomst te concentreren op de
volgende aspecten met grotere verantwoordelijkheden en met een grotere deelname van
doelgroepen.
De gewoonte van het kleine sparen bevorderen
Koppelingen met banken en andere financiële instellingen
Mobilisatie van middelen
Bevordering van de verantwoordelijkheid van de gemeenschap
Versterking van verschillende bevolkingsgroepen / federaties
Sterke en effectief netwerken, belangenbehartiging en buffering
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Besluit
Het project, dat uniek is in verschillende aspecten, dient als model voor het bevorderen van
de menselijke waardigheid van mensen die leven met hiv / aids. Louter bewustmaking,
levering van medicijnen of niet voldoende en de activiteiten van het PACHE TRUST-project,
ondersteund door ANANDA, initieert veel positieve veranderingen in de attitudes en waarden
van de doelgroepen. De opdracht om gedragsveranderingen onder de doelgroepen en het
publiek te brengen en verandering te brengen in hun mentaliteit. Het volledige krediet gaat
naar ANANDA. Maar zonder uw hulp met een goed begrip van de situatie van de
doelgroepen, hun cruciale problemen en behoeften, hadden we niet veel kunnen bereiken.
Wij verzekeren u allen dat PACHE TRUST effectief zal proberen om de problemen en
behoeften van de doelgroepen aan te pakken en hen zal motiveren stappen te ondernemen om
het proces van zelfredzaamheid op gang te brengen en te ondersteunen.
Nogmaals onze dank voor de hulp …… onze oprechte gebeden voor iedereen in uw
plaats (land) om ons te verlossen van de huidige staat van onzekerheid en het normale leven
te herstellen. Laat vrede, vreugde en geluk heersen onder u allen. We delen met jullie onze
zorg en solidariteit.
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Sensitization to Local Body Leaders by our Project Team
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Health and Nutrition training to People Living with HIV/AIDS
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Body Mapping and Hygiene to Children and Adolescent Girls
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Educational guidance and motivation to Adolescent Girls
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Cow rearing as an Income Generation Activities for the Beneficiaries

Small Tiffin centre for the infected people as a livelihood option
17 | P a g e

