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Wat is er aan de hand 

In India is 93% van het werk informeel en het aandeel van vrouwen in de informele sector is 

bijzonder groot. Werken in de informele sector houdt in dat er vaak geen sociale zekerheid bestaat 

en het inkomen laag is en niet vast.  SEWA is de belangrijkste vakbond voor vrouwen die werken in 

de informele economie heeft inmiddels zo'n 2 miljoen leden in vele delen van India en dat aantal 

blijft groeien. 

De leden van SEWA voorzien in hun levensonderhoud door te werken in hun eigen huis, op het land 

of op straat. Ze werken voor aannemers, zelfstandig of als dagloner in verschillende beroepen zoals 

de landbouw, zuivel, zoutwinning, voedselverwerking, handwerk, bouw, (straat)verkoop, transport 

en afvalrecycling.  

De SEWA-methode 

SEWA strijdt voor rechten en werkt aan voldoende werkgelegenheid voor haar leden,  waardoor 

vrouwen zeker zijn van een inkomen, voldoende voedsel, sociale zekerheid, gezondheidszorg, 

kinderopvang, verzekeringen en onderdak. SEWA kijkt heel pragmatisch wat de vrouwen nodig 

hebben of kan helpen. Denk aan: training, juridische hulp, gezondheidszorg, bankdiensten en 

kinderopvang. 

Kinderopvang 

Meestal zijn er geen voorzieningen voor de kinderen en veel vrouwen nemen hun kinderen mee als 

ze gaan werken. Die kinderen gaan niet naar school en de kans is groot dat ze uiteindelijk ook 

eindigen als ongeschoolde informele werknemers. De vrouwenbond richtte in de afgelopen jaren 

zevenentwintig kinderopvangcentra op in de dorpsgemeenschappen Kheda en Anand. De FNV, via 

SCIP en sector Zorg en Welzijn, ondersteunt twintig kinderopvangcentra. De leeftijd van de kinderen 

ligt tussen de 0 en 5 jaar. De kinderen krijgen er onderwijs, eten, zorg en inentingen.  

  

  



Impact van de kinderopvangcentra 

Door de kinderopvangcentra kunnen vrouwen zich op hun werk richten en een inkomen verwerven. 

SEWA sluit met de openingstijden aan bij de werkdagen van de vrouwen. De kinderopvangcentra 

bereiden kinderen ook voor op doorstromen naar regulier onderwijs en er is aandacht voor gezonde 

voeding en een positief pedagogisch klimaat. 

Ook de oudere zusjes, die anders de zorg van de moeder voor het kind zouden overnemen, kunnen 

op deze manier naar school. Zo draagt de bond ook bij aan de bestrijding van kinderarbeid. Hun 

moeders kunnen werken zodat ze een inkomen zeker kunnen stellen en zij krijgen in de 

kinderopvangcentra ook onderwijs en vakbondstraining.  

Covid-pandemie 

De Covid-pandemie heeft desastreuse gevolgen voor de bevolking in India. Veel mensen verloren 

hun werk en inkomen of stierven vanwege gebrek aan medische zorg. De kinderopvangcentra waren 

gesloten tijdens een lockdown van 21 dagen in maart/april 2020.  SEWA was in constant contact met 

de leden en hielp met zaken als: bewustwording en voorlichting over het virus en vaccinatie, 

preventiemaatregelen om het virus niet te krijgen, toegang tot voedsel en water.  

Ook werkte SEWA met kinderen van alle leeftijden om ze creatief en spelenderwijs voorlichting over 

het virus te geven. Met liedjes, spelletjes, schrijfcompetities etc. Ook het maken van tekeningen 

hoorde daarbij, om het goed door te laten dringen. 

De tekeningen 

 
 

Duurzaam maken 

Een deel van het project betreft het runnen van de 20 kinderopvangcentra. Nieuw is de strategie die 

men in 3 jaar gaat uitwerken om ervoor te zorgen dat de kinderopvangcentra niet alleen meer 

afhankelijk zijn van externe donoren maar een fundering krijgen in lokale financiering en 

commitment. Door de coronapandemie is deze doelstelling wat vertraagd: er is op dit moment 

weinig financiële  ruimte bij de vrouwen om een bijdrage te doen aan kinderopvang. 

  



Projectresultaten 

Ondanks de pandemie werden tussen december 2019 en december 2020 nog verschillende doelen 

bereikt, waarvan hier een paar voorbeelden:  

De leefsituatie van vrouwen in de informele economie en hun kinderen is verbeterd: 

- 16700 vrouwen kregen voedselgarantie, kleding gemaakt door SEWA-leden, vaccinatie, 

gezondheidszorg, trainingen in landbouw, gebruik van schone energie, onderwijs aan 

kinderen en mogelijkheden van SEWA om zich te ontwikkelen, werk te krijgen. 

SEWA-vakbond in Anand en Keda is versterkt en meer toegerust om kinderopvangcentra meer 

zelfvoorzienend te maken: 

- Het lidmaatschap is in 2019 gestegen van 104398 naar 107012 en in 2020 naar 120000; 

- SEWA heeft 220 moeders/vrouwen getraind om zo effectief mogelijk de kinderopvang te 

runnen;  

- werft donaties bij lokale banken, werkgevers, de gemeenschap en de SEWA-leden voor de 

centra; 

- 40 onderwijzers zijn getraind in innovatieve manieren van kinderopvang en in het runnen van 

de centra. 

Leden van SEWA en hun kinderen hebben toegang tot de kinderopvangcentra en ondersteunende 

diensten 

- 724 kinderen in verschillende leeftijden zijn op de kinderopvangcentra opgenomen, waarvan 

349 meisjes en 375 jongens; 

- 724 moeders en enkele vaders ontvingen voorlichting over de kinderopvang, voeding en 

preventieve gezondheid van de kinderen; 

- 322 kinderen zijn van de kinderopvang naar reguliere scholen gegaan. 

 

Impact van het project 

De steun van de FNV aan SEWA om kinderopvangcentra te runnen heeft geresulteerd in de algehele 

fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van de 724 kinderen. Bovendien heeft de 

steun aan de moeders geholpen bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen, bewustzijn en meer 

kennis over voeding/voedselzekerheid, gezondheid en hygiëne en financiën - voornamelijk het 

belang van sparen en het gebruik van krediet voor productieve doeleinden.   

Dit alles resulteerde in beter werk, levensonderhoud en kinderopvang voor de arme, vrouwelijke 

werkenden in de informele economie en een betere toekomst voor hun kinderen.   

 

 


