TWEE CONTAINERS
MALAWI
KLAAR
VOOR VERTREK!
Binnenkort
dagen vertrekken
2 containers
vol materialen
vanuit Gouda naar
Malawi. Hiermee komt de start van de uitbreiding van de opleidingen bij
partner Music Crossroads in Lilongwe weer een stuk dichterbij. Dankzij de
steun van velen gaat Gered Gereedschap daar twee volledig ingerichte
opleidingswerkplaatsen opzetten: een metaalwerkplaats en een
gecombineerde kleer- en schoenmakerswerkplaats. Net zoals de huidige
werkplaats – die we in 2017 met Music Crossroads gestart zijn – zullen deze
beide werkplaatsen ook gebouwd worden op basis van zeecontainers.
Als de werkplaatsen operationeel zijn dan zullen er jaarlijks zo’n 150
studenten extra opgeleid kunnen worden tot metaalbewerker, 150 tot
kleermaker en 50 tot schoenmaker. Ook zijn er voldoende gereedschappen
en naaimachines aan boord om 100 metaalbewerkers na hun opleiding te
voorzien van een starterskit gereedschap en 50 kleermakers voorzien van
een naaimachine.
We danken iedereen die op wat voor manier bijgedragen heeft aan de
totstandkoming van dit project! En we wensen Music Crossroads succes met
hun project!

35 jongeren uit de allerarmste gezinnen de mogelijkheid bieden een 2-jarige
vakopleiding te volgen. Dat is het doel van ons studiebeurzenprogramma
samen met Prime Vocational Institute in Oeganda.
Een van de leerlingen is Abdallah Lazihu, hij wil graag monteur worden: “Ik
heb voor motorvoertuigentechniek gekozen omdat ik een opleiding wil doen
waar banen in te vinden zijn. Auto’s en brommers gaan regelmatig stuk, dus
dat geeft zekerheid van inkomen. Daarbij houd ik van techniek. Ik wil de beste
monteur worden van de stad!”
Help je mee? Voor 325 euro per jaar kunnen we Abdallah of een van de
andere jongeren naar school sturen. Elke gift is welkom! Doneren kan via
onderstaande button.
Wil je meer weten over dit bijzondere project, lees dan meer op onze
website.

GERED GEREEDSCHAP KNAPT OP: DE KNIPTANG
Wat gebeurt er met je gereedschap
als je het bij ons ingeleverd hebt?
In de serie 'Gered Gereedschap
knapt op' geven we je een kijkje
achter de schermen. Samen met
Frans van onze werkplaats in
Nijkerk laten we je stap voor stap
zien hoe we een kniptang opknappen en gereedmaken voor een 2e leven in
Afrika.
Bekijk de video op onze site >>
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