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Kære venner af WAWCAS 

År 2017 går snart på hæld, og jeg vil gerne starte dette nyhedsbrev med at takke alle jer, der læser med for jeres indsats og 
bidrag, som gør en kæmpe forskel for at sikre den fortsatte udvikling af WAWCAS programmet. 2017 ville helt sikkert ikke 
have været nær så succesfuldt uden jeres støtte – Så tusind tak til jer alle! 

Med året der snart går på hæld, så betyder det, også at dette bliver det sidste nyhedsbrev fra WAWCAS i 2017, og som WAW-
CAS’ økonomiansvarlig vil jeg gerne benytte denne mulighed til at dele lidt finansinformation med jer. Men allerførst vil jeg 
gerne starte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår – god læselyst! 

For mig er de allervigtigste tal vi samler ind i forhold til WAWCAS Programmet selvfølgelig antallet af kvinder, der er en del af 
programmet, og som starter deres egen forretning - til glæde for både dem selv, deres familier og for det lokale samfund.

Med det sagt så er der selvfølgelig også andre vigtige tal – måske især set fra min egen synsvinkel, fordi jeg er WAWCAS’ 
økonimiansvarlige. Blandt andet er indtægter fra donorer og sponsorer, omkostninger til at drive og udvikle WAWCAS 
Programmet og vores generelle finansielle balance af stor betydning, fordi disse tal er grundlaget for den løbende udvikling 
af vores arbejde i Nepal og Danmark. Ydermere har de forskellige typer af rapporter, vi producerer for at informere om den 
finansielle tilstand stor betydning for vores interessenter. 

Derfor lægger vi en stor indsats i at udfærdige en gennemsigtig og informativ finansiel rapportering understøttet af valide 
udtalelser fra vores revisorer. 

Årsrapporten 2016/17 fra WAWCAS International offentliggøres på vores hjemmeside og sendes til sponsorer og donorer på 
anmodning. Denne rapport giver finansiel information om WAWCAS Programmet set fra et dansk perspektiv. Rapporten vis-
er blandt andet, at programmet modtog indtægter fra donorer og sponsorer på DKK 2.321.216. Den viser også, at WAWCAS 
International havde omkostninger i Danmark og overførsler til Nepal på i alt DKK 1.385.884. Det resulterede i et overskud 



i Danmark på DKK 937.816, og eftersom vi havde en lille renteindtægt, betyder dette, at vi havde en udgang på DKK 
2.524.080 på vores bankkonti ultimo juni 2017. 

For første gang nogensinde har vi udarbejdet en finansiel rapport hvor vi kombinerer de finansielle aktiviteter i Dan-
mark og Nepal – altså et koncernregnskab, om man vil. Så i stedet for at inkludere, hvad der blev overført fra Dan-
mark til Nepal, inkluderer vi alle omkostninger i Nepal. Rapporten viser således, at alle indtægter kom via WAWCAS 
International, og at vi havde kombinerede (konsoliderede) omkostninger på 1.490.294 DKK. Størstedelen af omkost-
ningerne består af lønninger til vores personale på næsten 20 personer. Desuden havde vi en finansiel indkomst på 
46.625 DKK – hvilket er inklusiv renter fra lånene til kvinderne i Programmet. Resultatet af de kombinerede aktiviteter 
udgjorde et overskud på DKK 877.547, og de to enheders samlede egenkapital var således på DKK 3,207,298. 

 
De to finansielle rapporter kan findes på vores hjemmeside, og jeg anbefaler, at du kigger på disse, da de har andre 
interessante oplysninger om WAWCAS’ tal og styring.  

Hvis du har kommentarer eller forslag til, hvordan vi kan forbedre disse rapporter, så hører vi meget gerne fra dig.  

God læselyst

Torben Bjerre-Madsen
Formand



Nina og Sangeeta - Endnu et godt 
og aktivt år i WAWCAS

Nina og Sangeeta kigger tilbage på året der gik.

Læs mere.

Sarika og Sirish om deres besøg i 
Danmark

Sarika og Sirish fortæller om deres tur og oplevelser 
i Danmark.

Læs mere.

Urmila om WAWCAS Craft

Et af WAWCAS programmets 
specialiseringsområder er WAWCAS Craft, der blev søsat 
i 2016 på baggrund af filosofien om at “hvis kvinderne kan 
sælge gode produkter, bliver uafhængige af donationer”. 
De produkter, som kvinderne producerer, er af høj kvalitet 
og har allerede udvist stort potentiale ved salg både lokalt 
og i Danmark. Læs videre for at lære mere om WAWCAS 
Craft og om nogle af produkterne. 

Læs mere.



The Margadasan Multipurpose 
Cooperative

Her kan du læse om Margadasan Multipurpose 
Cooperative, som er et samarbejde mellem 9 WAW-
CAS-grupper.

Læs mere.

Implementeringen af WAWCAS’ 
datasystem

WAWCAS’ Datasystem til Android gør det muligt for 
WAWCAS’ Lokale Programledere (LPL’er) at opdatere 
data mere effektivt når de er ude i felten - samt at 
generere informative rapporter om hver kvindes ud-
vikling, ligesom disse rapporter  gør det nemmere at 
udpege udviklingspotentialet for WAWCAS program-
met som helhed.

Læs mere.
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Nina i Nepal

I slutningen af oktober/start november besøgte Nina 
igen Nepal. Under besøget tilbragte Nina og Sangeeta 
en masse tid med at besøge nogle af de “gamle” WAW-
CAS-kvinder, men de havde også tid til at tage med  
nogle af de Lokale Programledere (LPL’er) ude i felten, 
samt at have møder med Ledelsesteamet hvor vigtige 
beslutninger om WAWCAS’ fremtid blev taget.

Læs mere.



2017 – endnu et aktivt og godt år i WAWCAS – Nina og Sangeeta 

650 nye kvinder startede i programmet og er nu godt på vej til at få et meget forandret liv for dem selv og 
deres familie.
Vi når stadig vores høje succesrate med 99% tilbagebetaling af lån, alle børn går i skole og et stort fald i alko-
holmisbrug og vold i hjemmet – to parametre, der følger hinanden. 

Vi har været nødt til at sige farvel til to meget godt LPL’ere, Chandika og Rajina. De er begge blevet gift – stort 
tillykke til dem– og de planlægger at rejse ud af landet. Vi har også måttet sige farvel til vores meget gode 
tekniske assistent, Bikash BL, som har fået et job i Government’s District Livestock Office og til vores projek-
tleder i landbrug, Suman Gajurel, som har fået 18 måneders træning i landbrug i Japan, fordi han er meget 
kompetent. 

Igennem årene har vi lært, at det er et vilkår i WAWCAS, at gode mennesker bliver nødt til at rejse, fordi 
deres livssituation ændres. Det rejser altid behovet for at ansætte nye folk, som vi må gå igennem en lang 
certificeringsproces sammen med. Men vi ser på det på en positiv måde – at de mennesker, der forlader 
WAWCAS altid bringer den ekspertise, kompetencer og tilgang til udviklingsarbejde, de har oparbejdet sam-
men med os, med sig til andre dele af deres liv, og at WAWCAS giver mening og bliver givet videre til andre 
relationer, og det er dejligt. 

Vi har ansat seks nye LPL’ere i år som erstatning for dem, som har forladt os, og for at udvikle organisationen 
og for at imødekomme målet på 750 nye kvinder næste år, og også en teknisk assistent indenfor landbrug. Vi 
modtager mange ansøgninger, og det er en lang proces med interviews og skriftlig eksamen, før vi er klar til 
at vælge de rette personer, som er personer, som vi tror på kan håndtere WAWCAS-processen på en ordentlig 
måde, og personer, der viser deres styrke i forskellige vanskelige situationer, som de vil møde i deres arbejde. 

WAWCAS’ nye datasystem er lige blevet færdigt. Sirish, programchef, har ledet den noget komplekse og lange 
proces. Tusind tak til Midas, som er det nepalesiske firma, der har været ansvarlige for at udvikle det fulde 
system helt fra bunden, og som har lagt en masse tid og support til vores team for at gøre systemet færdigt 
succesfuldt. Også tak til Christine Thorsen og Jørgen Fogh Hansen fra Danmark, som har støttet udviklingen 
fra den spæde start og hjulpet os med at holde fokus. Sirish skriver senere i Nyhedsbrevet om datasystemet. 
Dette er et meget vigtigt skridt for WAWCAS-programmet til dokumentation og vurdering, og det er basis 
for at lave relevante ændringer i programmet.

Dette efterår inviterede vi fire kvinder og to trænere til Danmark for at dele deres historier og erfaringer 
med WAWCAS og for at give danskere en chance for at høre deres kvindehistorier fra dem selv. Desværre og 
meget overraskende, blev kun en træner givet visum. Vi havde lagt en masse kræfter i at få visum til dem alle, 
men vi måtte give op kun 10 dage før, kvinderne skulle have ankommet. Vi vil bestemt prøve igen.

Sarika, som er en af WAWCAS’ meget erfarne LPL’ere og teamleder i Kathmandu, fik visum, hvilket var de-
jligt. Senere i dette Nyhedsbrev vil hun fortælle om sit besøg i Danmark. 

WAWCAS Craft er et af de specialiserede områder i WAWCAS. I år, og efter at have ansat Urmila som projek-
tchef for Craft, er dette område virkelig vokset i WAWCAS. Kvinderne laver meget fine produkter, og flere af 
dem bliver solgt i Danmark. Læs mere og se billederne af produkterne senere, hvor Urmila skriver om WAW-
CAS Craft. 

Vi besøgte de to nye områder under Ninas besøg i oktober, Gokarna nær Kathmandu og Tahanu nær Lam-
jung. Det er meget fattige kvinder, der bor der, og der er et stort potentiale for udvikling. LPL’erne (trænerne) 
gør det virkelig godt, men det kan være hårdt arbejde. De skal gå meget langt for at nå kvinderne. Men det 
er så skøn en natur, som vi alle nyder. Og som de alle siger: at se hvordan kvinderne vokser og forandrer sig 
giver så meget energi til at fortsætte arbejdet. 



Vi besøgte også vores meget spændende område Dhamilkuwa, hvor vi har ni WAWCAS-grupper, hvoraf den 
sidste sluttede i 2015. De er nu samlet i et stort kooperativ og holder fortsat de regelmæssige møder i deres 
små grupper. Krishna, Økonomichef i WAWCAS Nepal, skriver senere i Nyhedsbrevet om, hvordan hun 
støtter kvinderne. 

I det kommende år vil 750 nye kvinder, starte i programmet.
Vi ser frem til at lære af datasystemet og få det implementeret i dagligdagen, så vi vil være i stand til at vise 
resultater og betydningen af programmet baseret på datasystemet.
Vi vil i det kommende år have speciel opmærksomhed på hele teamets forretningsforståelse og – udvikling 
for at gøre dem endnu stærkere, når de støtter kvinderne til at udvikle deres forretninger og ser på nye forret-
ningsmuligheder.

Landbrug vil også være et fokuspunkt i det kommende år. Vi vil udvikle champignonlandbrug og flere 
grøntsagslandbrug sammen med gedelandbrug, som vi allerede har. 

Vi ser frem til det nye år.
Mange tak for støtten, som I giver WAWCAS på mange forskellige måder.

Det er det, der gør det muligt at gøre en stor forskel for mange kvinder og deres familier.
Vi ønsker jer alle en fredfyldt jul og et godt Nytår.

Varme hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår - Sangeeta og Nina, stifterne af WAWCAS 



Sarika og Sirish om deres besøg i Danmark 
 
Sarika Rawal, Teamleder – mine oplevelser i Danmark 
 
Jeg hedder Sarika Rawal og er teamleder i Kathmandu. Tak til mit team, som har støttet mig i forberedelserne 
til besøget i Danmark. Jeg fik mange tanker, da jeg hørte, at jeg skulle besøge Danmark sammen med to af 
WAWCAS-kvinderne fra Kapan. De kunne imidlertid ikke komme med på grund af visum-problemer. Det 
var meget trist at vores kvinder ikke fik visum. Vi fortsatte imidlertid, som vi altid gør. Besøg i Danmark, 
waow!! Det var også første gang, jeg skulle rejse ud af Nepal. Det var et fantastisk øjeblik i mit liv. Alt var en 
ny oplevelse for mig – immigration og flyveren. Hvordan de fem timer i Doha gik, kan jeg ikke huske – jeg 
kiggede rundt alle vegne.

Efter landing i Københavns Lufthavn, og mens vi ventede på bussen til Aarhus, var det meget koldt. Vinden 
var meget kold, men alle steder, jeg kiggede hen, var der så fint og rent – hvordan kunne det være så rent? Vi 
ankom til Ninas smukke hus.
Besøget var en god mulighed for mig, fordi vi som trænere er dem, der har med kvinderne at gøre i deres 
hverdag, og jeg havde en masse at dele.
Jeg fandt ud af, hvordan Nina og de andre frivillige i Danmark arbejder. Mens jeg delte mine historier, kunne 
jeg mærke, at folk blev berørt, mens de lyttede.

Jeg fik også chancen for at tage på kanalrundfart. Sikke en tur – det var en af de mest mindeværdige oplevels-
er i mit liv, og en anden var at tage til København med en færge, hvilket var en helt ny oplevelse for mig.

Jeg havde hørt om Danmark, at det var det smukkeste og gladeste land uden korruption. Efter min mening er 
Danmark det smukkeste land. Jeg synes, at danskerne er meget hjælpsomme, samarbejdsvillige og engagere-
de.

Livet er ret godt i Danmark – socialt sammenhold, en stærk fællesskabsfølelse og en høj levestandard er nogle 
af de primære kendetegn. Jeg har ikke set noget negativt i Danmark under mit korte besøg.



Sirish Shrestha, Program Manager 
 
Jeg var meget spændt på dette års besøg. De tidligere gange har vi kun været Sengeeta og mig på besøg. Men 
denne gang havde vi planlagt, at fire af vores WAWCAS-kvinder og to trænere skulle afsted.

Desværre fik kun en fra vores team, Sarika Rawal, visum. Trods et andet forsøg, fik vi ikke visum til resten. 
Vi blev imidlertid nødt til at gøre, hvad vi havde planlagt. Med mange ændringer i planerne, tog tre af os, 
Sangeeta Shrestha, Sarika Rawal og jeg afsted til Danmark den 2. oktober 2017.

Vi startede som sædvanlig med forberedelserne til møderne og præsentationerne, lige da vi ankom. Der 
skulle være tre præsentationer i Aarhus og en i København.

Her I Nepal har vi altid travlt med at køre WAWCAS og finde steder, hvor der er mest brug for programmet. 
Jeg må indrømme, at jeg aldrig har tænkt på, hvordan danskerne påskønner programmet.

Jeg blev virkelig overrasket, da jeg observerede danskernes interesse for programmet under præsentationerne, 
og den respons vi fik fra dem. Den anerkendelse og motivation vi fik til at fortsætte og udvide programmet 
var, overvældende. På det tidspunkt følte jeg virkelig, at jeg gør en forskel for den gode sag, det er at gøre livet 
for kvinderne bedre. Det var et tilfredsstillende øjeblik.

Jeg må sige, at dette års besøg var en smule anderledes. Tidligere var det Sangeeta Shrestha, Nina Schriver 
og jeg, der lavede alle præsentationerne og førte an. Denne gang var det imidlertid Sarika Rawal, min 
ven og kollega, som jeg startede med at arbejde sammen med i WAWCAS. Jeg har arbejdet sammen med 
hende i mere end fem år. Den forandring, hun har gennemgået i den periode kunne tydeligt ses under 
præsentationerne. Under alle præsentationerne var hun højdepunktet, da hun er den af os alle, der arbejder 
tættest sammen med kvinderne. Hun kender alle detaljer omkring mere end 500 kvinder – mere end 
halvdelen af dem har hun selv trænet.

Jeg erfarede også, at hun har udviklet sig til at kunne få nye ansvarsområder. På trods af hendes 
begrænsninger i det engelske sprog, var den tillid, hun viste under præsentationerne, utrolig. Det viser, at 
hvis du føler det inde i dig selv, kan du let få tilhørerne til at forstå, hvad du siger, og det var det, jeg oplevede 
under præsentationerne. De følelser, hun præsenterede programmet med, kunne hver en tilhører også føle.



Urmila om WAWCAS Craft

WAWCAS’ Craft 

Med afsæt i originale mønstre producerer WAWCAS-kvinder fra både Kathmandu og Lamjung pudebetræk, 
runde tæpper, hamphandsker, bordskånere, sengetæpper, sjaler, toilettasker, penalhuse og tasker til 
mobiltelefoner mv. 
Jeg er ansvarlig for at sparre med kvinderne, for kvalitetskontrol, for udvikling af nye produkter og for at 
finde gode materialer til kvinderne.
I WAWCAS Craft projektet er der meget fokus på produkternes kvalitet, og vi hjælper kvinderne med at finde 
kunder og steder at sælge deres produkter i Nepal, men vi hjælper dem også med at finde kunder i Danmark. 
I øjeblikket sælger Craft Sisters’ butik i København og Moesgaard Museum i Århus nogle af kvinders 
produkter.

Her er nogle af de produkter, som WAWCAS kvinderne producerer

Pudebetræk: Pudebetrækkene er lavet af kvinder, der bor i Lamjung. Kvinderne laver betrækkene ved 
at væve på en lille væv i deres eget hjem, mens finishingen er lavet af de WAWCAS-kvinder, der bor i 
Kathmandu, og som ejer symaskiner. Vi opfordrer kvinderne til at udvikle deres egne mønstre og designs, så 
de væver efter deres egen kreativitet.
Det anvendte materiale er 100% merinould, hvilket er meget blødt. Men fra dette efterår vil kvinderne også 
begynde at lave pudebetræk i bomuld.
Disse produkter er udviklet med støtte fra Lis Beck, ejer af Craft Sisters i København, der også sælger 
produkterne i sin butik.

Runde tæpper: De runde tæpper bliver strikket af kvinderne fra Kathmandu.
Stoffet, der bruges til at lave tæpperne, er fra gamle sarier.



Hamphandsker: Handsken er meget nyttig til skrubning under badning. Den er lavet af 100% rå hamptråd, 
og den bliver strikket af kvinderne fra både Kathmandu og Lamjung.

Toilettasker: Toilettaskerne er meget nyttige, nemme at bære og gode at opbevare toiletartikler i. 
Toilettaskerne er lavet af bomuldstråd, og de har smukke kreative designs, som er vævet af kvinderne i 
Lamjung-distriktet. Indeni er tasken foret med et vandtæt stof, som hjælper med at beskytte de toiletartikler, 
den opbevarer.

Nogle af fordelene ved WAWCAS Craft:

– Forbedring af kvindernes livsvilkår, da de tjener penge på at udnytte deres kreativitet og talent.
– Udnyttelse af kvindernes tid, eftersom de kan arbejde hjemme med en fleksibel tidsplan og have det som en 
sideforretning til f.eks. en gedefarm.
– God respons fra kunderne på produkterne (internationalt og lokalt).
– Nye ideer fra Danmark og feedback fra kunder.

Udfordringer:

– Konkurrencedygtighed i det lokale marked: Kvinderne skal gøre noget særligt eller gøre det i en meget 
god kvalitet for at kunne differentiere deres produkter på det lokale marked. Samtidig er der stadig en stor 
priskonkurrence.
– Runde tæpper: Materialeomkostningerne til de runde tæpper er høje. Hver kvinde skal skære saris manuelt, 
og det tager meget tid at strikke, hvilket gør det svært at holde prisen nede.
– Pudebetræk: Uldpudebetræk er for dyre til det lokale marked. Derfor udvikler vi dem nu også i bomuld. 

Skrevet af: Urmila Shrestha – Projektleder, WAWCAS Craft



The Margadasan Multipurpose Cooperative

Mange WAWCAS grupper gik sammen og dannede Margadarsan Multipurpose Cooperative 

Skrevet af; Krishna Maharjan – Økonomichef, WAWCAS Nepal

De fleste af kvinderne i de ni WAWCAS-grupper i Dhamelikuwa har sammen dannet ét stort kooperativ. Det 
er et stort skridt.
Den sidste gruppe sluttede WAWCAS træningen i 2015. Alle grupperne mødes stadig i de enkelte grupper og 
sparer op og giver lån til hinanden månedligt.

Mira Mishra, Sharada Chiluwal og deres gruppe samlede de fleste af WAWCAS-kvinderne omkring ideen om 
at etablere et samarbejde på tværs af grupperne, og de startede Margadarsan Multipurpose Cooperative. Mira 
og hendes team gik succesfuldt sammen med mange af WAWCAS-grupperne (ni) i 2016, og en af kvinderne 
er gået ind i at udvikle samarbejdet på fuld tid. 

Det er aldrig sket i andre områder af WAWCAS. 

Samarbejdet udviklede sig og voksede hurtigt og et stort beløb er allerede sparet op fra de 290 medlemmer. 
Samarbejdet voksede, men havde også mange udfordringer. Bestyrelsen for kooperativet er alle involverede i 
at facilitere opsparinger, låne penge ud til medlemmerne, afholde møder og lave socialt arbejde. Kooperativet 
består af grupper, der er færdige medWAWCAS-programmet for flere år siden, men da vi i WAWCAS hørte 
om denne store ting, der foregik i Dhamelikuwa, blev det bestemt, at jeg som økonomichef, skulle besøge 
kooperativet for at checke, om alt gik fint. 

Jeg opdagede, at der var mangel på viden om at indsamle informationer, lave dagsordener, udfærdige 
lånedokumenter, mødeafholdelse og desuden var der intet kontor og medarbejdere. Indtægter, udgifter, 
forpligtelser og formue var ikke blevet ført korrekt til protokol. 

Vi bestemte os for at træne kooperativet for at støtte det store initiativ, disse kvinder havde taget. Sidste år 
besøgte vi Margadarsan Cooperative for at træne og udvikle kooperativet. MEN der var ingen vækst i en tre 
måneders periode. Al dokumentation var på det samme niveau, som den tidligere periode, fordi kvinderne 
ikke var kompetente til at klare papirarbejdet. Så vi planlagde at ansætte personale og etablere et kontor til 
kooperativet, som blev betalt af kvinderne. 



Efter en uge var kontoret etableret, og medarbejderne var ansat til at gå i gang med arbejdet. Så trænede vi 
personalet i dokumentation, regnskab, administration af lån og opsparing og ansvarlighed. Efter endnu en 
uge var udviklingen af kooperativet godt i gang. Vi lavede også en handleplan sammen. 

Handleplanen, faste besøg og opfølgning pr. telefon har ændret kooperativet drastisk. De har nu faste 
bestyrelsesmøder, faste regnskabsmøder og faste lånemøder. Al dokumentation ligger i faste rammer, og er 
korrekt udfyldtog evalueret, og finanstransaktionerne er transparente. 293 kvinder deltager aktivt i dette 
kooperativ. Kooperativet har lige afsluttet deres andet AGM for regnskabsåret 2073/74 (2016/17), hvor de 
primære resultater var:

• Mere end Rs 400,000/- aktiekapital 
• Rs 1900,000/- lånestrøm 
• Overskud Rs 100,000/- 
• Opsparing Rs 850,000/- 
• Låne default var under 2 % 
• Udviklet opsparings protokol 
• Udviklet låne protokol
• Forsikring for kooperativet  
• Udvidelse af arbejdsområder

Mira og hendes team har store visioner for kooperativet. Over de næste fem år er målet, at deres kapital vil 
blive Rs 1.200.000/-, opsparing Rs. 10.000,00, lånestrøm 12.500,00 og at antallet af kvinder vil være 1.500. 
Margadarsan Multipurpose Cooperative vil være det bedste kvindelige samarbejde i Lamjung-distriktet. Alle 
finansielle transaktioner vil foregå elektronisk.

Jeg er så stolt over at være træner for samarbejdet og ønsker dem held og lykke.



Implementering af WAWCAS’ datasystem

At få kompleksiteten af WAWCAS Programmet ned i en type software, der skulle kunne integreres 
med WAWCAS’ Datasystem, har været ret udfordrende. Men sammen med vores Data Team formåede 
programmøren at få arbejdet udført. Og som et resultat heraf har vi nu vores eget fuldt fungerende online 
WAWCAS Datasystem. 

Hver af de kvinder, der er inkluderet i programmet, er registreret i systemet, men systemet bliver ikke kun 
brugt til at registrere detaljer om kvinderne selv og deres udvikling. Systemet tillader også, at man kan 
registrere mange detaljer om kvindernes børn og deres ægtemænd. Gennem brugen af datasystemet kan 
forskellige rapporter genereres, og på basis af disse rapporter kan der foretages analyser, som gør det muligt 
for os at følge hver af kvinderne og deres familier online, og se hvordan de har udviklet sig i deres tid i 
programmet. 

Datasystemet findes nu også i en version til Android, og da alle vores LPL’er er forsynet med taplets, 
behøver de ikke længere at skrive detaljerne fra deres besøg ned i en notesbog, når de arbejder i felten med 
kvinderne. Nu kan de i stedet indtaste data direkte i systemet ved hjælp af Android-versionen af systemet på 
deres taplets. På den måde bliver det meget nemmere og meget mere effektivt for LPL’erne at arbejde med 
datasystemet. 

Jeg må sige, at det ikke var så nemt at udvikle systemet, som jeg havde regnet med. Helt ærligt troede vi 
ikke, at systemet ville tage os så lang tid at færdiggøre, men da udviklingen af systemet var i gang, indså 
vi, at der var mange ting, der skulle ændres, og endnu flere aspekter, der skulle tilføjes. Vi kom også frem 
til den konklusion, at når vi havde indtastet en så stor mængde data i systemet, “hvorfor så ikke udnytte 
dem optimalt?” – Og derfor blev der tilføjet flere funktioner hen af vejen, hvilket var med til at forlænge 
processen. Men nu hvor vi har et fuldt fungerende datasystem, og vi kan se forskellen de forskellige 
funktioner gør, er vi virkelig glad for, at vi gjorde det. 

De rapporter, vi kan generere fra systemet, hjælper os både med at opretholde et bedre overblik over 
kvinderne og deres udvikling, lån og tilbagebetalinger samt over hver LPL’s træning og programmets 
overordnede effekt. På denne måde er datasystemet et meget stærkt værktøj til dokumentation, evaluering og 
til at identificere potentielle forbedringspunkter for den fortsatte udvikling af WAWCAS-programmet.

Skrevet af: Sirish Shrestha, Program Manager 



Nina i Nepal

Jeg besøgte Nepal fra den 24. oktober til den 10. november. Denne gang brugte Sangeeta og jeg meget tid 
på at besøge nogle af de “gamle” WAWCAS-kvinder, for at følge op på, hvordan det går dem. Det var SÅ 
inspirerende at tale med dem, og det føltes rigtig godt at se, at de stadig driver og udvikler deres forretninger. 

Ratnamay er en af disse “gamle” WAWCAS-kvinder, og hun blev medlem af den allerførste WAWCAS-
gruppe tilbage i 2007. Hun er stadig formand for sin gruppe, og gruppen mødes stadig hver måned. Fra 
det lille lån på 200 euro, som hun modtog, og de træninger hun har gennemført, ejer hun nu 2 butikker, og 
hendes mand driver den ene af dem.
Hendes 3 sønner er alle uddannede, og den ældste har lige startet en motorcykel-reparationsvirksomhed. 
Ratnamays historie viser virkelig, hvor stort og varigt kvinderne liv ændres, når de bliver en del af  WAWCAS 
Programmet.

Vi besøgte også Dhamilikuwa, som er et område i Lamjung, hvor WAWCAS afsluttede de sidste grupper i 
2015.
Der er i alt 9 grupper i dette område, og det var så dejligt at besøge dem igen, samt at se at alle kvinderne 
stadig var aktive med deres virksomhed, ligesom mange havde åbnet forretning nummer 2 – på trods af at 
dette område var et af de hårdest ramte af jordskælvet tilbage i 2015. 

293 af kvinderne har besluttet at slå sig sammen i et stort kooperativ. Det betyder at de sparer penge sammen 
og kan få lån fra gruppen, og dermed har de adgang til mange flere penge.
Siden for et år siden, da vi fandt ud af, at de kørte dette kooperativ sammen, har Krishna, WAWCAS’ 
økonomichef, støttet kvinderne for at sikre, at de har et stærkt system til at håndtere alle de penge, de 
pludselig har sammen. Krishna fortæller senere i dette nyhedsbrev, hvordan han arbejder med kvinderne.
Det faktum, at disse kvinder klarer at fortsætte deres udvikling alene, har imponeret mig virkelig meget, og 
det er meget inspirerende at opleve. 

I Dhamilikuwa oplevede vi en anden meget rørende historie. Da vi gik gennem landsbyen, kom en mand 
løbende ud til os fra hans og hans kones købmandsforretning. Han sagde: “Se hvor meget I har givet os for 
bare 15.000 Nrp (1000 kr.) lån og træning. Før havde vi ingenting”. Han var så stolt af sin kones og hans 
egen forandring. Han driver nu den købmandsbutik, som hun oprindeligt startede, mens hun nu driver en 
restaurant ved siden af. Deres datter studerer til sygeplejerske, og sønnen går på den bedste kostskole. Før 
hans kone blev en del af WAWCAS programmet, blev manden nødt til at arbejde i Dubai og dermed være 
væk fra familien.



Vi fik en kop te sammen med familien, og oplevelsen fyldte vores hjerter med varme ved at vide, at 
WAWCAS har hjulpet denne familie til at udvikle sig på så mange måder. Det er situationer som disse, der 
virkelig er med til at understrege, hvorfor vi fortsætter med at arbejde og udvikle WAWCAS.

Under besøget i Nepal deltog Sangeeta og jeg også i nogle af LPL’ernes træning af kvindegrupperne og deres 
hjemmebesøg for at lære de nye kvinder at kende, samt for at kunne sparre med LPL’erne på stedet. Baseret på 
det vi så, udvalgte vi et par emner, der skulle bruges som input til et møde med hele teamet.
Det er altid meget givende at tale med LPL’erne og observere deres arbejde med kvinderne. 

Ydermere havde vi også nogle meget gode møder i lederteamet, hvor vi fik taget nogle vigtige beslutninger 
angående aktiviteter, der skal tages hul på i det kommende år for at udvikle organisationen endnu mere og 
for at styrke kvindernes udvikling som forretningskvinder endnu mere. 

Igen må jeg sige, at det er så dejligt at have tid til at være sammen med hele WAWCAS Teamet, og at Sangeeta 
og jeg igen havde tid til at evaluere, reflektere og planlægge sammen. Det er aktiviteter som disse, der er med 
til at sikre både sammenholdet og udviklingen i WAWCAS.

Skrevet af: Nina Schriver, International Program Director


