EEN BETER BESTAAN ALS AUTOMONTEUR VOOR KANSARME
JONGEREN MET HULP VAN AFAS FOUNDATION
Het aantal auto’s in Oeganda groeit
sterk, en daarmee groeit ook de vraag
naar automonteurs. Een mooie kans dus
voor jonge Oegandezen om aan het
werk te gaan als automonteur! Lokale
partners Makanika en Kimuna Technical
hebben de handen ineen geslagen om hier werk van te maken. Doel: samen
meer kansen creëren voor automonteurs.
Mooie plannen die we graag ondersteunen. En dat vond de AFAS Foundation
ook. Ook zij waren enthousiast over de plannen. Samen zullen we beide
lokale organisaties gaan ondersteunen. Lees meer >>

Wilberforce Kasango wil graag loodgieter worden: “Ik heb voor deze opleiding
gekozen omdat de welvaart in Oeganda stijgt, hierdoor neemt ook de vraag
naar loodgieters toe. Ik heb een goed gevoel over de opleiding!”
35 jongeren uit de allerarmste gezinnen de mogelijkheid bieden een 2-jarige
vakopleiding te volgen. Dat is het doel van ons studiebeurzen programma
samen met Prime Vocational Institute in Oeganda.
Help je mee? Voor 325 euro per jaar kunnen we Wilberforce of een van de
andere jongeren naar school sturen. Elke gift is welkom! Doneren kan
eenvoudig via iDEAL op onze website.
Meer over dit project lees je op onze website.

IN ACTIE VOOR: CAROL DE JONG, KONINKLIJKE JONGENEEL
‘Verantwoord ondernemen, en iets
terugdoen voor de wereld om ons heen,
staat bij Jongeneel hoog in het vaandel.
Vakmannen in ontwikkelingslanden
opleiden en uitzicht bieden op een
zelfredzaam bestaan: dat sluit goed aan
bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de VN waaraan we ons bij Jongeneel
hebben geconformeerd. Gered
Gereedschap is een gerenommeerde
organisatie waar we in dit verband graag
mee samenwerken. Dit doen we samen
met DKG Bruynzeel Keukens.
Zo helpen we mee met het inzamelen van de gereedschappen. Daarvoor
staan er sinds deze zomer op alle tweeënveertig vestigingen van Jongeneel
inzamelboxen. Klanten kunnen daar hun oude gereedschap inleveren. De
inhoud wordt regelmatig geleegd en verzameld op onze distributiecentra,
vandaar gaat het naar Gered Gereedschap om opgeknapt te worden. Ook
steunen we een concreet project in Malawi.
Ik vind dit zo’n mooie manier van ontwikkelingssamenwerking! Ik roep dan
ook iedereen op om zijn oude gereedschap in te leveren bij een van onze
vestigingen!’

MEER WERK VOOR TIMMERLIEDEN DANKZIJ ONZE
VERHUURWERKPLAATS IN OEGANDA
Gebrek aan goed en betaalbaar gereedschap is een van de grootste
obstakels waar vaklieden in Oeganda bij het uitoefenen van hun beroep
tegenaan lopen.

Om dit bereikbaar te maken heeft Gered Gereedschap – als onderdeel van
haar EQUIP programma – samen met lokale partner Children Sure House
een werkplaats voor de verhuur van gereedschap ingericht in Bwaise, een
van de armste wijken van de Oegandese hoofdstad Kampala. Elke dag
komen hier timmerlieden allerlei soorten gereedschap huren om ter plekke of
in hun eigen werkplaats tafels, stoelen, kasten, bedden en ander meubilair te
maken. Met de verkoop van die meubelstukken voorzien ze in hun eigen
levensonderhoud en dat van hun gezin en kunnen ze geld sparen om op
termijn hun eigen gereedschap te kopen.
Begin dit jaar brachten we een bezoek aan deze werkplaats en maakten we
onderstaande video.
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