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Achtergrond 
Het Network for Sustainable Development in de regio Mbinga is opgericht om de positie te 
verbeteren van vrouwen en meiden die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De 
meesten van hen zijn daarbij hoofdverantwoordelijk voor het gehele huishouden, ondanks de 
problemen die zij tegenkomen als gevolg van hun ongelijke positie als vrouw. Zij hebben 
vaak te maken met slechte gezondheid, seksueel misbruik en ondervoeding vanwege hun lage 
inkomen en gebrek aan betaald werk. Als gevolg hiervan zijn veel vrouwen in de prostitutie 
beland als manier om te overleven. 

Doelen 
• Bevorderen van duurzame levensomstandigheden onder vrouwen en meiden uit arme 

gemeenschappen 
• Verzorgen van opleiding voor deze groepen zodat zij in hun eigen levensonderhoud 

kunnen voorzien. Dit gebeurt door professionele kleermakers te voorzien van de 
benodigde materialen 

• Oprichten van een modelschool voor vakopleiding om gemarginaliseerde meiden en 
jonge vrouwen in plattelandsgemeenschappen training te bieden in technische en 
ondernemersvaardigheden 

• Bieden van economische mogelijkheden, met name in de landbouw, om armoede 
tegen te gaan. 

 
 
Doelgroep 
De school is vooral bedoeld voor (jonge) 
vrouwen tussen 15 en 40 jaar afkomstig uit  

plattelandsgebieden die in een moeilijke 
financiële positie verkeren. Zij hebben 
door gebrek aan werk moeite om te 
voorzien in hun eigen bestaan en dat van 
hun huishouden. 
 

Activiteiten 
Het project biedt arme mensen op het 
platteland een verscheidenheid aan 
cursussen. Het opdoen van vaardigheden 
als naaien, timmerwerk, elektromontage, computervaardigheden, voedselverwerking en lassen 
vormt de basis voor ondernemerschap. Ook verzorgt de organisatie activiteiten voor 
armoedebestrijding door economische kansen te creëren op gebieden als kleinschalige 
landbouw, handvaardigheid en opzetten van kleine bedrijfjes. Daarnaast verzorgt het 



opleidingscentrum bewustwordingsactiviteiten over schoon water en milieubehoud voor 
plattelandsgemeenschappen en scholen. 
 

Resultaten tot nu toe 
In de afgelopen drie jaar heeft een groot aantal cursisten met succes de opleidingen van het 
project doorlopen. Van de kleermakersopleiding slaagden in totaal 186 vrouwen en 138 
mannen, van wie de overgrote meerderheid (respectievelijk 176 en 129) nu als zelfstandige 
werkt. Per jaar worden nu 110 cursisten getraind. Daarnaast zijn 150 vrouwen en jongeren lid 
van de ondernemersgroep, die actief is in zeven plattelandsgebieden. Ook heeft de 
beroepsopleiding bijgedragen aan ondersteuning van 15 studenten uit families die te arm 
waren om enige bijdrage aan het onderwijs te kunnen leveren.  
 
Aanvraag 
Door de naaicursussen die zij aanbiedt wil de organisatie een kleermakerscurriculum 
aanbieden gericht op zowel de betrokken experts als de cursisten, teneinde hun economische 
positie te versterken. De oprichters van het project vragen Gered Gereedschap om een aantal 
naaimachines die vrouwen en meiden in staat zullen stellen om producten van hoge kwaliteit 
te vervaardigen. Met de naaimachines hopen zij hun vakvaardigheden en productkwaliteit te 
verbeteren en daarmee een beter inkomen te verwerven.  
 
Gevraagd:  

 20 handnaaimachines 

30 elektrische naaimachines  

 
	


