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Hanne Hjorth, Lars Mønsted og Carsten Ringive 

 

Søndag og mandag: 

 

Med fly fra CPH via Stockholm og Delhi til  

Chennai, og derfra med nattog til Nagapattinam. 

 

Tirsdag:  

Vi startede monitoreringsbesøget tirsdag formiddag på SNEHA’s kontor og mødelokaler, hvor 

vi blev præsenteret for personalet på SNEHA og SAMUTHRA.  

 

Herefter fik vi en grundig gennemgang og 

diskussion med SNEHA/SAMUTHRA om 

udviklingen i de 22 kvindekooperativer – deres 

uddannelsesforløb, udfordringer, indsatser og 

resultater, omsætningstal og regnskaber.  

Generelt har der været vækst i produktion og 

omsætning i alle grupper, nogle mere end 

andre.  



En enkelt gruppe, der ved sidste besøg havde 

det meget svært, ligger nu højest af alle på 

omsætning – flot klaret.   

Efter et besøg på SAMUTHRA,s kontor og 

lagerlokaler afsluttede vi dagen med opfølgning 

på uddannelsesindsatsen til intern oplæring for 

at kunne undervise nye kvindekooperativer – 

målet er, at frigøre sig fra dyre 

projektbetalte eksterne undervisere. 

 

 

Onsdag:  

Møde og diskussion med 3 kvindekooperativer, samt Karaikal Cluster Marketing Group.  

 

Gruppen Soap Unit: De producerer håndsæber, 

stigende produktion og omsætning 

 

Gruppen Phenyl Unit: De producerer et 

rengøringsmiddel, stor produktion og høj 

indtjening. 

 

Gruppen Karaikal Food Court: De producere 

Nutricious Food Powder ( pulvermad ) og 

vaskepulver, samt laver mad til events. Et af 

medlemmerne, meget dygtig kok, har ikke gået i 

skole og kan derfor ikke læse og skrive – et læse/skrivekursus er en af indsatserne i 

projektet. 

 

Karaikal Food Court stod for frokosten – en 

fantastisk oplevelse for både øjne, hænder og 

smagsløgene – maden blev serveret på 

bananblade og blev spist med fingrene. 

 

Efter frokosten var der møde med Karaikal 

Cluster Marketing Group om gruppernes 

udfordringer og fremdrift. 

 

 

 



Torsdag:  

Møde på Karaikal Polytechnic College og 3 kvindekooperativer 

Besøget på Karaikal Polytechnic College handlede om ”Ung til Ung” projektet med Teknisk  

Erhvervsskole Center i København – der af 

kommunikations- og planlægningsmæssige 

årsager, har været svært at igangsætte 

og gennemføre.  

 

Vi afprøvede deres 

videokonferencesystem og besøgte en 

dataklasse og automatikklasse, samt 

aftalte plan for, hvordan vi kommer videre 

med projektet. 

 

 

Om eftermiddagen besøgte vi endnu 3 kvindekooperativer 

 

Gruppen Dolphin Pickles Production Unit: Denne gruppe var ved besøget for et år siden meget 

negative, da de havde dårlig kvalitet og ikke kunne leve op til efterspørgslen – nu er de den 

gruppe, der har haft størst fremgang, og de har også udvidet deres sortiment.  

 

Gruppen Dolphin Food Court: Gruppen har en lille velfungerende restaurant tæt ved 

nybyggeriet af nye den havn – og de håber på at kunne blive forpagtere af den nye kantinen, 

der bliver bygget ved havnen.  

 

Dolphin Food Court stod for frokosten – igen en fantastisk madoplevelse.  

 

Gruppen Paper Bag Unit: Gruppen er kun 3 

måneder gammel og kan håndlave ca. 200 

papirsposer  i 3 forskellige størrelser pr 

dag, når der er efterspørgsel (den Indiske 

Regering har forbudt brugen af 

plastikposer).  

 

Gruppen er meget kreativ og havde planer 

om at udvide produktionen med gaveposer 

med tryk, poser med logo, osv. 

 

 



Fredag:  

Evalueringsmøder med alle Homeshoppers om formiddagen og alle Units i Karaikal District om 

eftermiddagen.  

 

Til evalueringsmøderne var der forberedt 6 

spørgsmål, bl.a. følgende:  

 

Hvilke 3 kursusemner var særligt brugbare? 

Hvilke emner kunne være bedre? Hvilke 

emner vil du gerne repetere? Hvad har givet 

dig nye og brugbare udfordringer? Hvilke har 

du konkret brugt og har det givet bedre 

indtjening?  

 

Alle deltager blev inddelt i grupper af 7 – 10 

deltagere og præsenterede efterfølgende i 

plenum deres resultater på Flip-Over-papir. 

 

 

 

Blandt tilbagemeldinger kan nævnes:  

 

Mere træning i at Markedsføre og synliggøre vores produkter, afdække kundens behov, 

planlægge og sikre kvalitet og ensartet produktion, problemløsning, teambuilding, kvinders 

rettigheder, samt læse og skrive. 

 

Overskuddet fra salg går til sundhed og medicin, skolegang/uddannelse og opsparing. 

 

 



Lørdag: 

 

Social festival i Nagapatinam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalen blev afholdt i et stort lokale med deltagelse af alle kvindekooperativerne, 

udvalgsrepræsentanter, virksomhedslederne, skoleledere og fagforeninger. I alt ca. 170 

deltagere med taler og pep-talk, livshistorier og underholdende Indiske danse, samt stor 

fællesspisning.  

 



Søndag: 

  

Fridagen blev brugt på en tur rundt i Vellankani.  

 

Vi besøgte den Katolske Kirke, byens fiskemarked, fiskemiljøet ved flodudmundingen til den 

Bengalske bugt, stranden og Tzunami husene. 

 

 

 

Plastik og affald flyder 

overalt 

 

 



Mandag:  

 

Afsluttende evalueringsmøde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde med SNEHA og SAMUTHRA for evaluering af besøget og opfølgning på 

projektsamarbejdet, kommunikation, afrapportering, budget, m.v. –  

 

Mandag aften og tirsdag:  

Hjemrejse med nattog fra Nagapatinam til Chennai og videre med fly via Delhi til CPH. 

 

Absolut en god og udbytterig tur. 

 

Med mange hilsener 

Carsten Ringive 

 


