Empowerment of Women and Youth, daar draait het om bij het Bugembe
Women’s Resource Centre in Oeganda. Drijvende kracht achter de
organisatie is Hope Nabirye: ‘We bieden hier opleidingen aan voor jonge
vrouwen zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen als
kleermaakster. En dat is best lastig. Er is nauwelijks werk bij bedrijven, de
enige optie is dat ze voor zichzelf beginnen. Daar hebben ze een eigen
naaimachine voor nodig, maar de meesten hebben daar het geld niet voor.
Bovendien ontbreekt het veelal aan ondernemersvaardigheden. Zo vallen ze

vaak toch weer terug in hun oude leven vol armoede.’ En daar wil Hope iets
aan doen.
Het naaiatelier: thuis voor ondernemende kleermaaksters
‘Samen met Gered Gereedschap gaan we een professioneel Naaiatelier
starten. De jonge vrouwen kunnen hier een werkplek huren of machine lenen
waarmee ze thuis aan de slag kunnen. We zullen toegang bieden tot micro
leningen en een marktplaats opzetten voor vraag- en aanbod van werk. Ook
zullen we trainingen verzorgen om ondernemersvaardigheden en life-skills te
vergroten.’

Samen sterker door coöperaties
Om de samenwerking tussen de kleermaaksters te stimuleren zullen ook
kleine corporaties worden opgericht. ‘Door samen te werken zijn ze sterker en
kunnen ze grotere opdrachten uitvoeren. Dat vergroot de kans op succes. Op
deze manier kunnen we zo’n 275 jonge vrouwen per jaar een steun in de rug
bieden. Helpt u mee?’
Doe mee!
Help mee met de oprichting van het Naaiatelier zodat jonge kleermaaksters
een beter bestaan op kunnen bouwen. Voor € 50 kunnen we al een
naaimachine leveren. Steun ons met een gift, iedere bijdrage is welkom!
Doneren kan eenvoudig via onderstaande button.

Je kunt je bijdrage ook overmaken op rekening NL 34 TRIO 021 21 12 430
t.n.v. Stichting Gered Gereedschap, Amsterdam.

Namens Hope en Bugembe Women's Resource Centre alvast bedankt voor
je steun!

Met vriendelijke
groet,
Bob de Koff
Voorzitter Stichting
Gered Gereedschap
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