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Achtergrond  
ZION is in 2012 opgericht door een groep lokale vrijwilligers met als doel de kansen voor kinderen in 
kansarme gemeenschappen te verbeteren door middel van beter onderwijs, gezondheidszorg en 
sanitaire voorzieningen. De organisatie start dit jaar met de oprichting van een vakschool.  
 
De Zion Vocational Multi-purpose-projecten zijn bedoeld om mensen uit de armoede te halen door; 
1. Onderwijs bevorderen en analfabetisme verminderen. 
2. Helpen om kinderarbeid uit te roeien. 
3. Bevordering van het bewustzijn van hiv / aids. 
4. Focussen op het zelfvertrouwen van kinderen om hun bekwaamheid en capaciteit te verbeteren en 
even belangrijk de sleutels tot hun eigen voldoening. 
5. Bevordering van gendergelijkheid. 
 
Doelen  
Onderwijs bevorderen en analfabetisme verminderen. 
Bevordering van gendergelijkheid 
Bewustwording creëren over HIV/AIDS 
 
Doelgroep  
ZION richt zich vooral op jongeren en  alleenstaande moeders.  
 
Activiteiten  
Sinds 2012 is de missie van de organisatie om de levenskwaliteit van de armste mensen te 
verbeteren door onderwijs te bevorderen, bewustzijn over HIV/AIDS te vergroten en campagne tegen 
kinderarbeid te voeren. Ook bezoeken ze weeshuizen om hen te ondersteunen in de begeleiding van 
weeskinderen naar onderwijs en ze te helpen aan materialen zoals kleding en schoolspullen. Dit jaar 
begint de organisatie met de realisatie van een vakschool om kinderen een concreet beroep te leren 
zoals kleermaker, automonteur of houtbewerker.  
 
Resultaten tot nu toe  
In de afgelopen jaren is de organisatie erin geslaagd om vele weeskinderen gelukkig te maken met 
kleding en schoolmaterialen. Door het voeren van campagne tegen kinderarbeid in verschillende 
dorpen in en rondom Kuma heeft de organisatie vele bewoners bewust kunnen maken van hoe 
belangrijk onderwijs is. Door het opzetten van een vaktechnische school kunnen vele kinderen straks 
een beroep leren waarmee ze een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen en als voorbeeld zullen 
dienen voor vele andere jongeren en de generatie die na hen komt.  
 
Aanvraag  
Gered Gereedschap wilt deze organisatie graag helpen met het realiseren van de vakschool en 
zoveel mogelijk kinderen de kans geven om een vakman of -vrouw te worden.  
 
 
 
 



Gevraagd 
 

Omschrijving gereedschap Aantal 

Klaslokaalset 10 pers houtbewerking 2 

Klaslokaalset 10 pers automechanica 2 

Klaslokaalset 10 pers schoenmaker 1 

Klaslokaalset 10 pers metaalbewerking 2 

Klaslokaalset 10 pers metselaar 3 

Klaslokaalset 10 pers electriciteit 3 

Klaslokaalset 10 pers loodgieter 3 
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