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Kameroen
Beroepsopleiding
100-150 studenten

Achtergrond
Saint Mary Charity Organization is in 2009 opgericht met als hoofddoel het terugdringen van
armoede en werkloosheid in Buea. Onderwijs betekend ontwikkeling, zelfstandigheid en
ondernemerschap en wordt daarom als essentiële factor beschouwd in de strijd tegen armoede.
De organisatie heeft een vaktechnische school opgericht waar zowel kinderen als jong
volwassenen een beroep kunnen leren. Jongeren met een handicap worden ook opgenomen in
het opleidingsprogramma. Ook bezoekt de organisatie regelmatig de centrale gevangenis van
Buea om jongeren een ambacht te leren. Hiernaast adresseert de organisatie verschillende
andere ontwikkelingsthema’s, waaronder landbouwverbetering, het aidsprobleem en
gezondheidszorg.
Doelen
-

Bevorderen, ondersteunen en verbeteren van het sociale welzijn van kwetsbare
kinderen en vrouwen
Voorlichting en bewustwording over HIV/AIDS onder de lokale bevolkingsgroepen
Verdedig en bevorder de rechten mensen die leven met HIV/AIDS en andere seksueel
overdraagbare aandoeningen
Kansarmen begeleiden naar onderwijs en werk
Het verbeteren van de landbouwactiviteiten die leiden tot een betere
voedselvoorziening en betere kwaliteitsproducten waardoor boeren een sterkere
positie op de internationale markt kunnen ontwikkelen

Doelgroep
De organisatie richt zich op jongeren, jongvolwassen en mensen met een beperking.
Activiteiten
De vakschool in Buea leidt jongeren en jongvolwassenen op tot kleermaker, houtbewerker,
elektricien, loodgieter en metaalbewerker. Naast deze vakschool geeft de organisatie ook lessen
aan jongeren die vastzitten in de jeugdgevangenis en jong volwassenen in de centrale
gevangenis. Intussen heeft de organisatie 7 vrijwilligers opgeleid om deze jongeren een vak te
leren. Verder beschikt de organisatie over 2 stukken landbouwgrond waar ze trainingen geven
over nieuwe landbouwmethoden. Ook helpen ze mee aan het verbeteren van de lokale
gezondheidszorg door middel van het helpen inrichten van medische klinieken in de omgeving
en bezoekt de organisatie verschillende dorpen in de omgeving van Buea om voorlichting te
geven over HIV/AIDS. Verder begeleiden en ondersteunen ze wezen en kwetsbare jongeren in
het krijgen van onderwijs en gezondheidszorg.
De organisatie is momenteel bezig met het realiseren van een uitbreiding van het
trainingscentrum. Naast de standaard technische vakken willen ze les gaan geven in
Information & Communication Technology, Management & Business Studies en Environmental
Sciences. Binnen deze programma’s willen ze ook het curriculum van de vaktechnische
opleidingen verbeter zodat er meer focus wordt gelegd op de praktijk.

Resultaten tot nu toe
Tot nu toe hebben al meer dan 150 kinderen en jongvolwassenen een vak geleerd op de
vaktechnische school en is de organisatie erin geslaagd om vele jongeren die vastzitten in de
gevangenis kennis te laten opdoen van een vak. Daarnaast heeft de organisatie al meer dan 800
weeskinderen begeleid naar onderwijs en gezondheidszorg.
Aanvraag
De organisatie beschikt niet over voldoende gereedschappen om alle leerlingen effectief en
kwalitatief goed onderwijs te geven. De organisatie merkt dat het belangrijk is dat er meer focus
wordt gelegd op het praktijk gedeelte, omdat zonder de relevante professionele technieken
voldoende te beheersen afgestudeerden geen werk kunnen vinden. Daarom is goed gereedschap
van essentieel belang.
Gevraagd
Omschrijving gereedschap

Aantal

Klaslokaalset 10 pers houtbewerking

2

Klaslokaalset 10 pers elektricien

2

Klaslokaalset 10 pers Loodgieter

2

Klaslokaalset 10 pers metaalbewerking

2
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