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Sociale en economische positieverbetering
100

Achtergrond
Nkasi National Association of Non Governmental Organisations (NKANGO) werd in 2007
opgericht om met jongeren in Namayere te werken aan duurzame economische ontwikkeling.
De organisatie biedt een aantal projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg
gericht op achtergestelde groepen als wezen en anderen kwetsbare kinderen, alsook anderen
die moeten leven met hiv/aids. De associatie streeft ook naar verbetering van de algehele
levensstandaard van de inwoners van Nkasi door verscheidene activiteiten, waaronder
bijenhouden, bewustwordingstraining op het gebied van hiv/aids, een systeem om
overheidsuitgaven te monitoren, en het opdoen van beroepsvaardigheden.
Doelen
• Verbetering van de sociale en economische levensomstandigheden binnen de
gemeenschap door middel van vakopleiding (middelen en opleiding)
• Bevorderen van economische activiteiten die zelfredzaamheid bevorderen
(bijenhouden, kleermaken, etc.)
• Ondersteunen van de meest kwetsbare kinderen met de middelen die hun
opleidingsniveau verhogen, zoals het sponsoren van ICT-studenten via andere
instellingen
• Bevorderen van onderwijs ter bestrijding van seksegerelateerd geweld
• Bewustzijnsversterking gericht op bestrijding van hiv/aids
• Training op het gebied van het verwerven van financiële middelen.
Doelgroep
NKANGO ondersteunt vooral kwetsbare kinderen en jongeren in de regio Nkasi die over
beperkte economische mogelijkheden beschikken. De doelgroep bestaat uit wezen, weduwen,
schoolgaande kinderen (basis- en middelbaar onderwijs), mensen met een beperking en
slachtoffers van de hiv/aidsepidemie. Daarnaast biedt de organisatie steun aan verzorgers van
mensen die leven met hiv/aids in de vorm van training gericht op het voorkomen van verdere
besmetting.
Activiteiten
NKANGO is actief op een breed gebied, afhankelijk van de doelen en belanghebbenden.
Daaronder vallen training in beroepsvaardigheden, voorlichting op het gebied van
gezondheidszorg en bewustwording van eigen kracht. Voor de vakopleidingstrajecten heeft de
organisatie een curriculum van zes maanden opgesteld met aandacht voor timmerwerk,
kleermaken, onderhoudstechniek, metselwerk en training in hiv/aidsbestrijding. Aangezien de
meeste begunstigden kwetsbare jongeren en vrouwen in armoede zijn, zorgt NKANGO
ervoor dat de opleidingen gericht zijn op het verkrijgen van economische zelfstandigheid.
Daarnaast is het streven om inkomensgenererende projecten te blijven aanbieden voor
vrouwen en wezen die niet in aanmerking komen voor hulp van financiële instellingen.
Resultaten tot nu toe

Sinds de oprichting doorliepen ruim honderd studenten een vakopleiding. In totaal zijn 40
groepen gevormd op initiatief van NKANGO. Vier groepen voerden 40 bijenhoudprojecten
uit, 40 deelnemers werden opgeleid als mantelzorgers en 90 mensen die leven met hiv/aids
werden ondersteund. De laatste groep bestond voornamelijk uit vrouwen (70), die 12
aidspreventieclubs vormden. Ook versterkte de organisatie de bewustwording over de
problematiek van hiv/aids aan gezinnen en de gemeenschap als geheel, wat heeft bijgedragen
tot een afname van het aantal besmettingen.
Aanvraag
NKANGO wil in 2018 een formeel opleidingscentrum oprichten gericht op jongeren in Nkasi.
Door het aanbieden van de noodzakelijke middelen en gereedschappen beoogt de organisatie
de lokale economie te stimuleren en zo een bijdrage te bieden aan de bestrijding van armoede
in de regio. Door de levering van de benodigde gereedschappen en uitrusting zal het
opleidingscentrum de doelgroep de juiste vakbekwaamheid en ondernemersvaardigheden
kunnen bijbrengen.
Gevraagd:
3 Klaspakketten (voor 10 leerlingen) houtbewerking
2 Klaspakketten metselen
1 Klaspakket automechanica
3 Klaspakketten metaalbewerking
10 Individuele pakketten houtbewerking
5 Individuele pakketten metselen
5 Individuele pakketten metaalbewerking
5 Handnaaimachines
15 Elektrische naaimachines
2 Trapnaaimachines

