MEER JONGE MEIDEN
NAAR SCHOOL!
William Shimba,
directeur van Kashozi VTC, wil daar
verandering in brengen: ‘Onze school biedt al sinds 1967
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willen. Er was een verlangen om te studeren, een honger
naar kennis en de wil om een vak te leren. En zo een leven voor zichzelf op te
bouwen.

We willen deze jonge vrouwen een kans geven. Daarvoor hebben we een
algemeen bewustwordings- programma opgezet, gericht op de ouders, over
de voordelen van het volgen van een opleiding. We hopen hiermee het aantal
inschrijvingen van jonge vakvrouwen op onze school verder te vergroten. Ze

kunnen hier kiezen uit meerdere richtingen zoals o.a. metselen en
metaalbewerking.

We leren ze een vak zodat ze een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen als
vakvrouw. Daarnaast leren we ze hier ook soft-skills zoals communicatieve
vaardigheden, Engels en algemene levensvaardigheden.
We willen met hulp van Gered Gereedschap o.a. 40 werkplekken inrichten in
de vakrichting kleermaken en 40 in de vakrichting metselen zodat we die
jonge meiden goed kunnen opleiden. Help je mee?’

KOM IN ACTIE, DOE MEE!
Help je mee zodat we samen met William Shimba en zijn team, deze jonge
vrouwen een goede praktijkopleiding kunnen bieden? Steun dan dit project!
We hebben € 3.920 nodig. Iedere gift is welkom.
Doneren kan eenvoudig via iDEAL op onze site. Je kunt je bijdrage ook
overmaken op rekening NL 34 TRIO 021 21 12 430 t.n.v. Stichting Gered
Gereedschap, Amsterdam.

Wil je meer weten over dit project bezoek dan onze website.

Alvast bedankt voor je steun!

Met vriendelijke
groet,
Bob de Koff
Voorzitter Stichting
Gered Gereedschap
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