
Atelierproject in Nittambuwa juni 2014 

Het Atelierproject in Nittambuwa (Sri Lanka) is na een voorbereidingsperiode van 4 maanden,  in 

januari van start gegaan. Dankzij de ondersteuning van de “Wereldwinkel” Zevenaar, de Wilde 

Ganzen en sponsoren van de Stichting ZOM kon het project worden gerealiseerd onder leiding van 

pater Dinesh en pater Francis. Er zijn 47 deelnemende dames, verdeeld over 4 groepen. Elke groep 

vormt een eigen team en werkt nauw samen. In elk team zijn dames die ontwerpen, kleding maken 

en verkopen. Ze hebben inmiddels een eigen logo en op diverse plekken in Nittambuwa hangen 

vlaggen met logo en telefoonnummer.  

 

Fondsen 

De dames hebben een start kapitaal gekregen om stoffen en kleine materialen te kopen. Elke maand 

dragen zij een deel van hun inkomsten af. Met dit geld worden er drie fondsen aangevuld. 1. Het 

calamiteiten fonds, uit dit fonds worden alle niet voorziene kosten betaald. 2. Het educatie fonds, 

hieruit worden de kosten betaald voor scholing en bijscholing en de opleiding van nieuwe 

deelneemsters. 3. Het machine fonds, hieruit worden de nieuwe naaimachines betaald voor nieuwe 

deelnemers aan het project. 

 



Producten 

Er worden zeer verschillende producten gemaakt en er zijn afspraken gemaakt, welke groep welke 

producten maakt. Verder wordt er goed gekeken naar de vraag van de kledingmarkt en naar de 

mode. Naast confectiekleding wordt er ook veel maatkleding gemaakt en natuurlijk ook andere 

producten, zoals gordijnen, bedspreien, kussens en dergelijke. 

 

Verkoop 

De verkoop van de producten vindt op verschillende manieren plaats. Er wordt van huis uit verkocht, 

hier gaat het voornamelijk om maatkleding. In het dorpshuis is een kleine winkel ingericht hier 

worden confectie kleding en andere artikelen verkocht en op de lokale markt hebben de dames 

enkele stands gehuurd om hun producten te verkopen. 

 

Eigen gebruik 

Verder maken de dames ook kleding voor hun eigen gezin. Hierdoor sparen zij behoorlijk veel geld 

uit. Ze hoeven hiervoor alleen de materiaalkosten te berekenen. 



 

Deze mevrouw heeft zich gespecialiseerd in diverse soorten sierkussens. 

 

 

Naast allerlei kleding maakt deze mevrouw ook sportkleding. 


