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Soort organisatie: Organisatie voor ontwikkeling van vaardigheden om in het 
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien 

Aantal personen: 164 

 

Achtergrond 

TALISDA Foundation is opgericht in 2007 als een not-for-profit organisatie in de regio 
Korogwe. Samen met de lokale overheid streeft de organisatie naar verbetering van de positie 
van leerlingen, wezen en kwetsbare personen of families die niet in staat zijn om hoger 
onderwijs te doorlopen of in hun basisbehoeften te voorzien. Ook voert de organisatie diverse 
projecten uit om vakkennis en –vaardigheden aan haar studenten aan te bieden als bijdrage 
aan armoedebestrijding en het scheppen van werkgelegenheid. Deze projecten, waaronder het 
bieden van basale voorzieningen en onderwijs teneinde kinderarbeid tegen te gaan, moeten 
studenten en kinderen vaardigheden bijbrengen om zelfbewust en zelfstandig de 
sociaaleconomische uitdagingen aan te gaan. 

Doelen 

• Het ondersteunen van wezen en andere kwetsbare groepen met een zwakke 
economische positie om hun leven vorm te geven 

• Het aanbieden van kennis en opleiding gericht op specifieke vakbekwaamheid en 
vaardigheden 

• Het bieden van loopbaantraining door kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat rekening 
houdt met de positie van vrouwen 

• Het adviseren van deelnemers inzake het aangaan van leningen door financiële 
instituties en loopbaanontwikkeling gebaseerd op eigen competenties 

• Beleidsbeïnvloeding om kinderarbeid tegen te gaan en veiligheid en gezondheid van 
kinderen te bevorderen. 

 
 
Doelgroepen 
De stichting richt zich op ongeveer 160 
mensen tussen de 15 en 40 jaar, deels wees 
en met  

een lichamelijke beperking, die moeite 
hebben om hun leven na hun studie vorm te 
geven. Deze doelgroep heeft een lage 
sociaaleconomische status en een beperkte 
opleiding (basisschool of net daarboven). 
Daarnaast richt TALISHA zich specifiek op 
vrouwen, die training in ondernemerschap 
krijgen aangeboden. 



Activiteiten 
TALISDA biedt onderwijsondersteuning en economische positieverbetering door het 
aanbieden van vakopleidingen op gebieden als kleding, metaalbewerking, autoreparatie, 
metselen, elektriciteit, loodgieten en pijpfitten. Deze opleidingen duren zes maanden. De 
organisatie biedt cursisten de benodigde kennis en vaardigheden om obstakels op de weg naar 
een zelfredzaam bestaan te overwinnen. Daarbij werkt TALISDA nauw samen met lokale 
overheden en andere belanghebbenden bij het aanjagen van economische activiteiten die de 
gemeenschap uit armoede kunnen verheffen. 
 
 
Resultaten tot nu toe 
In de afgelopen drie jaar doorliepen 57 mannen en 51 vrouwen met succes de opleiding. 
Daarnaast zijn 16 mannelijke en 23 vrouwelijke cursisten momenteel als zelfstandige 
werkzaam. Bovendien heeft TALISDA de gemeenschap er met gerichte activiteiten toe 
gebracht meer aandacht te besteden aan verbetering van zorg en ondersteuning voor 
kwetsbare kinderen. In totaal konden 12.800 kinderen hiervan profiteren. Daarnaast heeft de 
vakopleiding bijna 250 leerlingen verschillende technische vaardigheden bijgebracht. Ook 
zijn 157 groepen gevormd waarin 4.400 arme huishoudens inkomen verdienen met hun eigen 
activiteiten. 

 

Aanvraag 
Door het bieden van de mogelijkheid om vakkennis en vaardigheden op te doen, biedt 
TALISDA minder begunstigde jongeren de kans op economische positieverbetering. De 
gereedschappen die de organisatie bij Gered Gereedschap heeft aangevraagd, kunnen hierin 
een essentiële rol spelen. Mensen met de minste kansen krijgen hierdoor uitzicht op werk en 
vermindering van armoede. 

Gevraagd:  

 3 Klaspakketten (voor 10 leerlingen) houtbewerking 

2 Klaspakketten metselen 

2 Klaspakketten elektriciteit 

1 Klaspakket loodgieten 

1 Klaspakket automechanica 

3 Klaspakketten metaalbewerking 

2 individuele pakketten metselen 

5 handnaaimachines 

15 elektrische naaimachines 

2 Trapnaaimachines 

1 Elektrische typemachine  

2 Mechanische typmachines  

	


