‘Jonge vakmensen ontbreek het vaak niet aan ondernemerszin. Wel aan de
juiste kennis, vaardigheden en geld om een eigen bedrijf te starten. En daar
zorgen wij voor!’
James Kumakech is werkzaam als projectmanager bij CUWEDE. Deze
community based organization zet zich met allerlei initiatieven in om de
situatie van de lokale bevolking in het noorden van Oeganda te verbeteren.
‘Voor jongeren die net van school afkomen is hier nauwelijks werk bij
bedrijven; de enige optie is om een eigen bedrijf te starten. En dan zijn er
voor hen ook echt genoeg kansen. Het ontbreekt de jongeren vaak aan de
juiste vaardigheden.’

AANLEREN VAN ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN
‘Om hier iets aan te doen zijn we COD Lab gestart. Daar trainen en coachen
we jonge vakmensen bij het starten van hun eigen bedrijf. Denk aan
metaalbewerkers of kleermakers. Dit traject duurt maximaal een jaar en is
zeer praktijkgericht. We scherpen hun vakinhoudelijke vaardigheden aan en
trainen ze in ondernemersvaardigheden en soft-skills. In het 2e half jaar
coachen we ze bij het opstarten van hun bedrijf.’

SUCCESVOLLE START EIGEN BEDRIJF
‘Samen met Gered Gereedschap willen we via een studiebeurs 40 jongeren
deze 1 jaar durende ondernemerstraining laten volgen. Voor velen van hen is
dit de kans van hun leven! De kosten voor de training bedragen 465 euro.
Voor de meeste startende technische ondernemers is dit een investering die
ze zich niet kunnen veroorloven. Ondanks het grote rendement. Help je mee
om dit mogelijk te maken?’

KOM IN ACTIE, DOE MEE!
Help je mee zodat we samen met James Kumakech en zijn team, deze 40
jonge startende ondernemers een vliegende start kunnen geven? Steun dan
dit project! We hebben € 18.600 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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