MARKTHAL VOOR ZELFHULPGROEPEN

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun
hele omgeving. Dat doen we door kwetsbare gemeenschappen te versterken,
zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen
verbeteren.

We willen kinderen helpen en daarom focussen we op hun familie en hun hele omgeving. Als ouders hun
inkomen kunnen vergroten en handvatten krijgen om problemen aan te pakken die ontstaan door
armoede, dan profiteren de kinderen daarvan.
Armoede is een complex probleem en daarom
pakken we het op alle fronten aan. Ouders
krijgen trainingen en vaardigheden om zelf de
situatie voor hun kinderen te veranderen en dat
maakt ze trots. En terecht, want iedere ouder
wil graag zelf voor zijn of haar kinderen kunnen
zorgen. Begrijpelijk, toch? Hoe fijn is het dat
ouders zelf uiteindelijk in staat zijn om voor hun
kinderen te zorgen met minimaal drie
maaltijden per dag en de mogelijkheid om naar
school te gaan?
Dus we pakken de problemen aan op
gezinsniveau, maar ook door samen te werken
met de hele gemeenschap inclusief leerkrachten, zorgmedewerkers en de lokale overheid. Door samen te
werken komt er ook een oplossing voor structurele problemen zoals het gebrek aan goede voeding, schoon
drinkwater of een tekort aan goede scholen. Als het programma dan straks is afgelopen, zijn resultaten
blijvend én voor alle kinderen.
Ook kiezen we voor deze aanpak omdat we
de verantwoordelijkheid laten waar die hoort:
bij mensen zelf. Daarmee groeit het
zelfvertrouwen en komt er nieuwe hoop voor
de toekomst. Bovendien is op deze manier de
verandering blijvend, want niet sponsors in
Nederland of veldwerkers van Red een Kind,
maar mensen zélf zijn de motor voor
verandering. Onze aanpak laat zien dat
ouders in zeven jaar echt zelf uit armoede
groeien. En weet je wat fijn is? De kinderen
profiteren daar gelijk van!

Zelfhulpgroepen
Red een Kind start zelfhulpgroepen op. In deze groepen komen de ouders iedere week samen. Iedere week
sparen ze een klein bedrag waardoor ze als groep een eigen vermogen opbouwen dat ze kunnen gebruiken
om hun situatie te verbeteren. Daarnaast worden trainingen gegeven op het gebied van ouderschap, maar
ook hoe ze zich kunnen ontwikkelen en in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Zo leren ze hoe ze de
productie van de gewassen kunnen vergroten en ook hoe ze het risico kunnen spreiden door meerdere

gewassen te verbouwen. Hierbij worden ze getraind in het gebruik van nieuwe landbouwtechnieken en
leren ze het belang van climate smart boeren.
Dankzij de zelfhulpgroepen kunnen de gezinnen genoeg gewassen verbouwen om in hun eigen voedsel te
voorzien, en houden ze ook gewassen over om te verkopen. Dankzij deze extra inkomsten verdienen ze
genoeg om bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering af te sluiten en het schoolgeld voor hun kinderen te
betalen.
Naar de markt
Rwanda ligt net onder de evenaar en kent daardoor een tropisch klimaat dat wordt gekenmerkt door een
droog- en een regenseizoen. Vooral in het regenseizoen is het voor de gezinnen lastig om hun gewassen op
de markt te verkopen. Door de hevige regenbuien veranderen de marktpleinen vaak in modderpoelen.
Hierdoor worden de gewassen nat en kunnen daardoor onverkoopbaar worden. Daarnaast is het mogelijk
dat in de droge periode juist door warmte en zon, de gewassen snel bederven. Ook voor de verkopers is er
vaak niet of nauwelijks beschutting tegen zon of regen.
De markthal
Om ervoor te zorgen dat de leden van de zelfhulpgroepen toch hun waren kunnen verkopen, worden er op
verschillende locaties in de dorpsprogramma’s, markthallen gebouwd. Hier kunnen de leden van de
zelfhulpgroepen, maar ook andere leden van de gemeenschap hun goederen ter verkoop aanbieden. Zo
worden goederen en verkopers beschermd tegen regen en zon.

Een markthal is een dakconstructie op een betonnen vloer, waaronder stenen verkooptafels zijn
gesitueerd. In een aantal gevallen is het ook mogelijk om onder de verkooptafels een opslagmogelijk te
creëren die afgesloten kan worden. Hoeven de verkoper niet al hun verkoopwaar telkens aan het einde
van de dag mee te nemen, maar kunnen het veilig achterlaten. Ook worden bij verschillende markthallen
toiletsanitair aangelegd en/of een wateropvangreservoir geplaatst. Op deze manier wordt hygiene
gewaarborgd.
Afhankelijk van de grootte van de markthal, kunnen ruim 200 gezinnen hiervan gebruik maken. De
bouwkosten per markthal bedragen tussen de € 10.000 en € 20.000.

