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Action for Child Social and Economic Transformation 
 
Projectnummer:  17-079 
Plaats:  Adola, Lira 
Land:  Oeganda 
Soort organisatie:  Lokale basisorganisatie 
Aantal personen:  80 
 
Achtergrond  
In de afgelopen decennia is Lira, in noord-Oeganda, geteisterd door het Lord’s Resistance 
Army (van Joseph Kony), dat kinderen ontvoerde en als kindsoldaten gebruikte. In 2006 
waren 1,6 miljoen mensen op de vlucht, waarvan veel lokaal werden opgevangen in 
onhygiënische tentenkampen, zonder toegang tot opleiding, beroep, of sociale cohesie. 
Armoede, aids, en tienerzwangerschappen namen enorm toe. 
Het LRA is nu al negen jaar geleden verdreven uit noord-Oeganda, maar de schade van de 
oorlog blijft, en veel kinderen en tieners die in die kampen zijn opgegroeid zijn nu 
werkzoekende. [XX dit is gekopiëerd van 17-019, ook uit Lira]  
ACSET probeert sinds 2012 deze jongeren te helpen door ze op te leiden tot vakmensen, 
waardoor ze zelfstandig kunnen overleven en kunnen helpen met de wederopbouw. 
 
Doelen  

• De economische en sociale zelfredzaamheid van jongeren en kinderen met aids, 
weeskinderen, en tienermoeders te verbeteren; 

• De kwaliteit van leven van kwetsbare jongeren verbeteren door toegang te bieden tot 
economische zelfstandigheid, sociale bescherming en betere gezondheid; 

• De economische positie van de gemeenschap te verbeteren om armoede onder 
kwetsbare leden van de samenleving te verhelpen. 

 
Doelgroep  
De organisatie wil de levensomstandigheden verbeteren van wezen, kinderen met aids, 
jongeren die wegens geldgebrek de school moesten verlaten, alleenstaande tienermoeders, 
tussen 15 en 28 jaar oud, zonder baan, die leven in extreme armoede. Van de 80 leerlingen 
zijn 66 wees. 
 
Activiteiten  
ACSET verzorgt opleidingen in 
metaalbewerking, houtbewerking, 
kleermaken, elektrische installatie, 
autotechniek en loodgieten. Afgestudeerden 
worden in contact gebracht met organisaties 
die microkredieten verstrekken, waardoor ze 
makkelijker een eigen bedrijf kunnen 
beginnen. De organisatie geeft ook les in lezen 
en schrijven, persoonlijke hygiëne, 
gezondheidszorg en basiskennis van 
bedrijfskunde. 
ACSET promoot ook mensenrechten en het 
gebruik van schoon drinkwater en groene energie, naast land- en tuinbouwprojecten. 
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Resultaten tot nu toe  
ACSET is door verscheidene internationale organisaties als partner gekozen om projecten uit 
te voeren. In dat kader heeft de organisatie zonnepanelen en biogasgeneratoren opgezet voor 
een school en dertig huishoudens en op middelbare scholen voorlichting gegeven over 
hygiëne/persoonlijke gezondheidszorg. Ook heeft ACSET 20 huishoudens geholpen met de 
aanleg van een moestuin om zelf aan hun voedselbehoefte te kunnen voldoen. 
Sinds 2012 heeft de organisatie geholpen met het opzetten van 10 
microfinancieringsorganisaties voor vakmensen en zijn 30 studenten pro bono opgeleid. 
Vanwege een groot gebrek aan gereedschap in de eerste paar jaren heeft de organisatie nog 
maar honderd studenten opgeleid, van wie de meesten in het afgelopen jaar. Niettemin hebben 
85 van hen een baan gevonden of zijn verder gaan studeren. 
 
Aanvraag  
ACSET is een organisatie die in korte tijd veel projecten met succes heeft weten af te ronden. 
Wegens een gebrek aan gereedschap heeft zij niet veel studenten kunnen opleiden, maar 
degenen die de opleiding wel hebben afgerond, zijn na afloop zeer goed begeleid en zijn goed 
terecht gekomen. In een regio met bijzonder grote armoede kan een organisatie als ACSET 
alle hulp gebruiken die we kunnen leveren, waarbij het gevraagde gereedschap een grote rol 
kan spelen. 
 

 
 
 
 
Gevraagd:  

 2 klaslokaalsets houtbewerking 

2 klaslokaalsets metselen 

2 klaslokaalsets loodgieter 

1 klaslokaalset autotechniek 

1 klaslokaalset metaalbewerking 

4 trapnaaimachines 

2 elektrische naaimachines 

 
	


