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Achtergrond
Van 1990 tot 2002 heeft het Lord’s Resistance Army (geleid door Joseph Kony) in Teso
huisgehouden. De oorlog met het LRA heeft veel weeskinderen achtergelaten en
infrastructuur vernietigd. De economie is inmiddels boven het oude niveau, maar dat betekent
nog steeds schrijnende armoede, met 80% werkloosheid onder de jeugd.
AVS leidt mensen op om aan het werk te kunnen en zo een bijdrage te leveren aan de
wederopbouw van de regio.
Doelen
•
•
•

Jongeren en arme gezinnen uit de armoede helpen;
Gemeenschappen in de regio zelfredzaam maken;
De gezondheid verbeteren door studenten te screenen voor seksueel overdraagbare
aandoeningen, met name aids.

Doelgroep
AVS steunt werkloze jongeren en tienermoeders die leven van een maaltijd per dag, in de
leeftijd tussen 15 en 35 jaar. Van de 310 begunstigden zijn 142 wees, 20 hebben een
lichamelijke beperking. De meerderheid (198) van de studenten is vrouw.
Activiteiten
AVS verzorgt opleidingen in kleermaken
(50 studenten), houtbewerking (100
studenten), metaalbewerking (30),
autotechniek (40) en metselen (100).
Deze opleidingen duren 3
jaar. Daarnaast verzorgt de organisatie
voorlichting over hygiëne en
gezondheid, seksueel overdraagbare
aandoeningen en de rechten van
vrouwen en kinderen.
De school heeft ook een moestuin.
Na afloop worden studenten begeleid
naar een werkplek of verdere studie.
Resultaten tot nu toe
In houtbewerking hebben 209 studenten hun opleiding voltooid, van wie 80 procent een baan
gevonden heeft. Van kleermaken heeft de helft een baan gevonden en studeert de helft verder.
De organisatie heeft haar eigen werkplaatsen gebouwd.
De directeur van de school heeft ook projecten in Anyacoto opgezet voor het verbouwen van
gezonde, hoogwaardige voedingsgewassen, alsmede een basisschool.
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Aanvraag
AVS wil jongeren in extreme armoede perspectief bieden op een beter leven door ze grotere
kans op een baan te geven. De organisatie heeft een tekort aan gereedschap, terwijl er
voldoende (potentiële) studenten in de regio zijn die daarvan gebruik zouden kunnen maken.

Gevraagd:
3 individuele sets autotechniek
5 individuele sets houtbewerking
5 individuele sets metselen
5 individuele sets metaalbewerking
4 trapnaaimachines
5 elektrische naaimachines
5 handnaaimachines
3 elektrische typemachines
3 mechanische typemachines
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