
Casestudie 1 

 

Naaivaardigheden als hulpmiddel bij het beheren van huishoudelijke uitgaven 

 

Shanta Poudel, een 52-jarige vrouw, woont in de Hanspokhari-gemeenschap van Rupa Rural 

Municipality Ward nr. 7 met haar man, schoonmoeder, 1 zoon, 3 dochters en 2 kleinkinderen in 

een gemeenschappelijk gezin. 

 

Het gezinsinkomen in een landelijk gebied zoals Hanspokhari is erg laag. Landelijke mensen 

krijgen nauwelijks nieuwe kleren, slechts eenmaal in de twee jaar tijdens een festival vanwege 

de kosten van kleding en stiksels. Zeer weinig mensen in de gemeenschap hebben 

naaikwaliteiten, dus de kosten van naaien zijn hoog. Shanta zei dat ze naar de stad moest om 

kleding te naaien. Dit verhoogde niet alleen de kosten voor het naaien, maar bracht ook 

transportkosten met zich mee. 

 

Shanta nam drie maanden deel aan de basis naaitraining van het project en kreeg basiskennis 

en vaardigheden in naaien. Een naaimachine, strijkijzer, schaar en andere noodzakelijke 

materialen werden aan haar verstrekt. Nu is ze een naaicarrière begonnen met de steun die ze 

van het project kreeg. De kleding die ze nu kan naaien zijn: een blouse, een shirt, een broek, 

een jurk, en schoolkledij voor jongens en meisjes.  

 

Veel dorpelingen komen tegenwoordig bij haar om hun kleren te laten naaien. In het begin was 

het echter een uitdaging om het vertrouwen van de gemeenschap te winnen. Er zijn niet veel 

mensen die een nieuw persoon vertrouwen om hun kleding te naaien, maar ze probeert blijk te 

geven van vertrouwen en professionaliteit, zodat consumenten tevreden zijn met haar. 

Daardoor groeit het aantal klanten elke dag.  

 

Haar man en familie zijn gelukkig en gemotiveerd door haar inkomen, omdat het inkomen het 

gezin geluk heeft gebracht. Ze zei enthousiast: “Ik kan zelfs nog sparen naast het doen van de 

huishoudelijke uitgaven. Mijn maandelijks inkomen is ongeveer tienduizend roepies (€ 80,-). Ik 

ben erg blij met de inkomsten genererende training van het project en ik wil het Rode Kruis 

bedanken voor het initiëren van het project en de Unica Foundation voor het verlenen van 

financiële ondersteuning.” 

 


