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Samenvatting
Voor u ligt het projectplan ‘Naaimachines voor een zelfredzame toekomst’. Met dit project steunt
stichting Gered Gereedschap een aantal lokale organisaties met naaimachines. Deze zijn nodig
om arme en/of kwetsbare groepen in Oeganda op te leiden tot kleermaker of aanverwante
beroepen. Dit gebeurt op initiatief van de Uganda Association of Private Vocational Institutions
(UGAPRIVI), een overkoepelende organisatie ter bevordering van kwalitatief goed vakonderwijs.
Veel aangesloten organisaties bij UGAPRIVI hebben aangegeven een grote behoefte te hebben
aan naaimachines. Met deze naaimachines kunnen zij jongeren een opleiding tot kleermaker
geven. Na hun opleiding worden de naaimachines gebruikt om jongeren de mogelijkheid te
geven producten te maken. Met uiteindelijke doel: een zelfredzame toekomst.
Al jaren heeft Gered Gereedschap een intensive relatie met UGAPRIVI. Vandaar dat zij zich
namens 16 organisaties tot Gered Gereedschap hebben gewend met de vraag deze organisaties
te steunen met naaimachines. Een vraag die Gered Gereedschap graag positief beantwoord.
Vandaar dat Gered Gereedschap deze 16 organisaties graag ondersteund met 790 trap-, handen elektrische naaimachines.

Context en probleemstelling
Oeganda ligt in Oost-Afrika aan weerszijden van de evenaar. Het land heeft geen toegang tot zee
en wordt omsloten door de Democratische Republiek Congo, Kenia, Rwanda, Zuid-Soedan en
Tanzania. Oeganda is met 236.040 vierkante kilometer ongeveer zeven keer zo groot als
Nederland. Het land telt zo’n 40 miljoen inwoners , waarvan 38 procent onder de armoedegrens
leeft. Van de inwoners boven de 15 jaar kan 62 procent lezen en schrijven.
Het macro-economische beleid van de Oegandese overheid is solide en wordt geprezen door de
internationale donorgemeenschap. Het begrotingsproces is transparant en de economische
groei schommelt al enkele jaren rond de vijf procent, bij een lage inflatie en een stabiele munt,
de Oegandese shilling. Dit laat onverlet dat het land zich in de onderste regionen bevindt van de
wereldranglijsten van inkomen per hoofd en andere ontwikkelingsindicatoren. Het gemiddelde
inkomen bedroeg $ 700 in 2017 en Oeganda staat in de Human Development Index (2015) op
plaats 163.
Achilleshiel van de Oegandese economie is de grote afhankelijkheid van de agrarische sector en
dan met name de koffiesector. Zo’n 70 procent van de bevolking is afhankelijk van de landbouw
en koffie maakt circa 40 procent uit van de totale exportwaarde. De daling van de koffieprijs op
de wereldmarkt in de afgelopen jaren vertaalt zich dan ook in toenemend tekort op de
handelsbalans. Diversificatie van de economie heeft daarom een hoge prioriteit in het beleid van
de Oegandese overheid.
De Oegandese bevolking is zeer jong, gemiddeld 14 jaar. Veel jongeren hebben niet alleen te
lijden onder armoede, maar behoren ook nog eens tot kwetsbare groepen. Daaronder vallen
tienermoeders, mensen met een handicap, straatkinderen en jongeren die hun school niet
hebben afgemaakt. Binnen het openbare vakonderwijs hebben jongeren in Oeganda
onvoldoende mogelijkheden om de vereiste beroepsvaardigheden te leren. De
overheidsinstellingen zijn simpelweg niet berekend op de sterke stijging van het aantal
schoolverlaters. Daarom is de rol van private vakopleidingen steeds belangrijker geworden. Zij
verzorgen nu de meeste beroepsopleidingen in Oeganda.
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Aangezien het reguliere (beroeps)onderwijs nu al tegen zijn grenzen oploopt, vallen kwetsbare
groepen helemaal snel buiten de boot. Een aantal organisaties die zijn aangesloten bij UGAPRIVI
zet zich daarom speciaal in om deze groepen een toekomstperspectief te bieden.

Gered Gereedschap
Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die het vakmanschap in
ontwikkelingslanden wil ondersteunen en professionaliseren.
In 1982 begon Gered Gereedschap in een schuurtje met vijf vrijwilligers die jaarlijks 10 kistjes
gereedschap opknapten voor organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Inmiddels is de
organisatie gegroeid naar een landelijk dekkend netwerk van 32 werkplaatsen waar meer dan
500 vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en taakgestraften dagelijks
werken aan het opknappen van gereedschap. Hierdoor kunnen inmiddels jaarlijks 8
zeecontainers met gereedschap geleverd worden.
Door de jaren heen heeft Gered Gereedschap op deze manier meer dan 1.800.000 stuks
gereedschap verscheept, 1.200 organisaties ondersteund en 70.000 vak-leerplekken gecreëerd.

Visie
Wereldwijd leven nog steeds honderden miljoen mensen onder de armoedegrens. Ondanks dat
in veel ontwikkelingslanden de economie groeit, profiteren hier weinig mensen van. Zolang dit
zo is zet Gered Gereedschap zich in om de levensomstandigheden van mensen te verbeteren.
Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat iedereen op de wereld recht heeft op een zelfredzaam
bestaan en dat mensen zelfstandigheid prefereren boven continue hulpverlening van buitenaf.
Gered Gereedschap werkt hierbij vanuit een praktische instelling en gelooft dat concrete
oplossingen grote veranderingen teweeg kunnen brengen.
Gered Gereedschap wil het vakmanschap in ontwikkelingslanden stimuleren en professionaliseren.
Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de secundaire sector in die landen, creëert werkgelegenheid
en daarmee een zelfredzaam bestaan voor mensen.

Missie
Gered Gereedschap stimuleert en professionaliseert het vakmanschap in ontwikkelingslanden.
Dit doen we door het versterken van het vakonderwijs (leren), het ondersteunen van
vakmensen (werken) en het stimuleren van technisch ondernemerschap (ondernemen).

Doelstelling
In 2021 draagt Gered Gereedschap bij aan de zelfredzaamheid van 100.000 mensen in Afrika
doordat ze met een ambacht hun inkomen verdienen en daarbij gereedschap van Gered
Gereedschap gebruiken.
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Uitgangspunten
Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden hanteert Gered Gereedschap een aantal
uitgangspunten.
• Gered Gereedschap houdt het simpel en doeltreffend;
• Gered Gereedschap levert alleen A-kwaliteit gereedschappen;
• Gered Gereedschap gaat voor excellentie in leren, werken en ondernemen;
• Gered Gereedschap vraagt ondernemers en werknemers een bijdrage in de
ondersteuning naar draagkracht;
• Gered Gereedschap werkt bij de uitvoering zoveel als mogelijk samen met lokale
partners;
• Gered Gereedschap werkt samen met organisaties die de kennis en kunde van Gered
Gereedschap aanvullen.

Onze aanpak
Projectbeoordeling
Gered Gereedschap ontvangt jaarlijks meer dan 500 aanvragen van scholen,
maatschappelijke organisaties en vakverenigingen uit ontwikkelingslanden. Deze
aanvragen worden door de projectmedewerkers beoordeeld op betrouwbaarheid,
financiële duurzaamheid en onderwijskwaliteit. Maar bovenal wordt gekeken naar de
impact die het te leveren gereedschap kan hebben op het leven van mensen, op de lokale
samenleving en op de lokale economie.
De beoordeling vindt plaats op basis van een uitgebreid aanvraagformulier dat de
aanvrager indient. Onderdeel van het aanvraagformulier is het opgeven van referenten.
Met hen wordt contact gezocht om gegevens te verifiëren. Ook worden de benodigde
documenten zoals een NGO Certificaat of schoolregistratie gecontroleerd.
Rond de 100 projecten worden jaarlijks door Gered Gereedschap goedgekeurd.
Toekenning gereedschappen
Wanneer een project goedgekeurd is, wordt bepaald welke gereedschappen worden toegekend.
Dit gebeurt op basis van de vraag vanuit de organisatie. Maar ook kijken we naar de
doelstellingen van de organisatie, het aantal leerlingen nu en in de toekomst, huisvesting,
beschikbare leraren en financiële betrouwbaarheid. De voorgestelde levering van
gereedschappen stemmen we af met de organisatie.

Opknappen
De volgende stap in het proces is het opknappen van de benodigde gereedschappen. Dit gebeurt
in de werkplaatsen van Gered Gereedschap. De opgeknapte gereedschappen worden verpakt in
houten kisten.

Verscheping
Wanneer de container volgepakt is met kisten gaat deze op transport. De container naar
Oeganda staat gepland voor zomer 2018. Een van de projectpartners in het land voert de
container in. Gered Gereedschap zorgt voor het regelen van de papieren. De projecten zijn zelf
verantwoordelijk om de eventuele importheffing te financieren. De invoerpartner zorgt ervoor
dat iedere organisatie haar deel betaalt. Als dank voor de hulp mag de invoerpartner de
container houden.
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Monitoring en evaluatie
Van de organisaties die gereedschap ontvangen, wordt verwacht dat ze regelmatig
terugkoppeling geven over de resultaten die ze boeken. Hiervoor ontvangen zij een half jaar na
ontvangst een evaluatieformulier. Na een jaar verwachten we dat ze nogmaals een evaluatie
inleveren.

Duurzaamheid
Het geleverde gereedschap en de geleverde naaimachines kunnen bij goed onderhoud 5 jaar
gebruikt worden. Dit betekent dat met dit gereedschap honderden jongeren de kans krijgen om
een vak te leren en een zelfredzaam bestaan op te bouwen.

PR en Communicatie
Gered Gereedschap maakt veel werk van het onder de aandacht brengen van haar projecten.
Hiervoor gebruikt GG diverse mediakanalen. Op de website van Gered Gereedschap en in het
hardcopy magazine GG bericht worden de projecten toegelicht. Ook worden de projecten onder
de aandacht van de meer dan 30.000 twitter-volgers en 7.500 facebook-volgers van Gered
Gereedschap. Daarnaast gaat er iedere maand een digitale nieuwsbrief naar geïnteresseerde
volgers waarin nieuwe projecten worden beschreven.
Voorafgaande van het verzenden van een container met gereedschap een persbericht naar alle
relevante media. Gered Gereedschap biedt alle partners die haar werk steunen de mogelijkheid
om via deze kanalen aandacht te vragen voor hun organisatie.

De Projecten
Alle projecten die Gered Gereedschap met deze zending wil ondersteunen, betreft activiteiten
van leden van de Uganda Association of Private Vocational Institutions (UGAPRIVI).
UGAPRIVI is de overkoepelende organisatie voor private instellingen voor vakopleiding in
Oeganda. Sinds haar oprichting in 1998 zet UGAPRIVI zich in om de kwaliteit en imago van
private vakopleidingen te verbeteren, alsook om de gehele sector van beroepsopleiding en
training te versterken. Daartoe bevordert de organisatie de samenwerking tussen private
opleidingsinstituten. Dat moet zowel de kwaliteit van opleidingen als de relevantie voor de
huidige arbeidsmarkt verbeteren. UGAPRIVI werkt in heel Oeganda vanuit acht regionale
vestigingen. Op die manier worden ook de armste districten in de aanpak meegenomen.
Het netwerk van UGAPRIVI omvat 862 private instellingen voor vakopleiding. Daarnaast zijn 45
publieke instellingen geassocieerd lid van de koepel. UGAPRIVI streeft ernaar ook de resterende
350 private opleidingen in Oeganda als leden te betrekken.
Gered Gereedschap heeft al jaren een actieve samenwerking met UGAPRIVI. Recentelijk kwam in
gesprekken met UGAPRIVI naar voren dat veel van haar leden behoefte hebben aan naaimachines.
Naaimachines om jongeren op te leiden tot kleermaker, maar ook om afgestudeerde jongeren in staat
te stellen kleding (en andere producten) te produceren.
UGAPRIVI heeft binnen haar netwerk een inventarisatie gemaakt van Vocational Training Centers die
een concrete vraag hebben naar naaimachines. De volgende organisaties zijn hierbij geselecteerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

African College of Commerce and Technology
Modern Vocational Training College
Gizbert Autospan Vocational Training Institute
Gayaza Technical and Skills Training Centre
Avemaria Vocational Training College and Youth Development Centre
Murole High Vocational institute
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7. Dove Cote Vocational College
8. Nakyenyi Vocational Institute
9. Maganjo Institute
10. Padro Pio vocational institute
11. Nyakibale Ladies Vocational School
12. Solace Human Integrated Development Agency
13. Ssemtex International Garment Industry Ltd.
14. Pioneer Technical Institute.
15. Buddu Social Development Association (BUSODA)
16. Poise Fashion Beauty and Craft Center
Een aantal van de bovengenoemde organisaties worden hieronder verder toegelicht.

Gayaza Technical and Skills Development Centre
Achtergrond
Gayaza Technical and Skills Development Centre is een lokaal gewortelde organisatie die
jongeren technische en ondernemersvaardigheden wil laten opdoen en hun ondernemerschap
aan te wakkeren om uiteindelijk ook zelf banen te kunnen scheppen. De organisatie ontstond in
2006 in antwoord op de vraag van lokale leiders in deze regio vlak buiten de hoofdstad Kampala
om de jeugd een toekomst te geven door het bieden van een goede vakopleiding.

Doelen
•
•
•
•
•

Zeker stellen dat jongeren basale technische en vakvaardigheden opdoen
Leerlingen stimuleren om verder onderwijs te volgen, hun helpen om een bedrijf te
beginnen voor henzelf en voor anderen.
Het aanmoedigen van het ontdekken en verder ontwikkelen van talent onder jongeren
Het aanleren van ethische principes van ondernemen
Het bieden van alternatieven voor voormalige boeren, baksteenmakers en
houtskoolmakers die zich na de inkrimping van rurale gebieden ten gevolge van
urbanisatie moeten omscholen door het leren van vaardigheden als kleren maken, mode,
decoratie, stomen enzovoort.

Doelgroepen
De activiteiten van Gayaza richten zich op 60 mensen,
onder wie slachtoffers van de verslagen
terreurbeweging Lord’s Resistance Army, voormalige
straatkinderen, minderjarige moeders en werkloze
jongeren.

Activiteiten
Gayaza biedt ondersteuning en begeleiding van
jongeren, met speciale programma’s gericht op rehabilitatie van slachtoffers van geweld. Het
stimuleren van ondernemerschap neemt een belangrijke plaats in binnen het
opleidingsprogramma. Daarnaast verzorgt de organisatie voor haar leerlingen activiteiten
gericht op muziek, dans, drama en sport.

Resultaten tot nu toe
Ruim 600 vrouwen en bijna 50 mannen hebben de opleiding afgerond. De meerderheid (ruim
500) werkt als zelfstandige, een kleiner aantal is in overheidsdienst of heeft zich ingeschreven
voor een vervolgopleiding.
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Solace Human Integrated Development Agency (SHIDA)
Achtergrond
SHIDA is een lokale organisatie, opgericht in 2015 om gemarginaliseerde
groepen te ondersteunen die geen opleiding kunnen volgen in het
formele onderwijs. Het gaat hierbij vooral om mensen met een handicap,
tienermoeders en andere groepen jongeren die het niet redden.
Meisjes hebben altijd een achterstand en zijn bij gebrek aan middelen
vaak veroordeeld tot het huishouden in plaats van naar school te gaan.
Dat gaat vaak samen met vroege zwangerschap, zonder dat zij de
vaardigheden bezitten om hun toekomstige gezin te onderhouden. Ook
hebben zij de meeste kans om hiv/aids op te lopen, onder meer door
seksueel misbruik door familieleden.
SHIDA is opgezet om deze meiden de vaardigheden te bieden om in hun
levensonderhoud te voorzien en een stabiel bestaan op te bouwen. In de rurale streek waar zij
leven is dat allerminst vanzelfsprekend. Tegelijkertijd biedt de recente vorming van een nieuw
district kansen, omdat allerlei organisaties behoefte hebben aan uniformen en bedrijfskleding.
Met de juiste apparatuur zouden ook mensen met een beperking hiertoe opgeleid kunnen
worden.

Doelen
•
•
•
•
•
•
•

Verbeteren van de kwaliteit van leven en bestrijding van armoede binnen de
gemeenschap
Doelgroepen in staat stellen om zelfredzaam te leven
Afgestudeerden en anderen in staat stellen om een bedrijfje op te richten
Ontwikkelen van programma’s op het gebied van vrouwenrechten, hiv/aidsbestrijding
en andere gezondheidszorg
Bepleiten van toegang tot diensten en middelen vanuit de overheid en ngo’s
Bestrijden van de achterliggende oorzaken van kwetsbaarheid door de rechten te
bepleiten van groepen die te maken hebben met hiv/aids en andere ziekten
Gemeenschappen in staat stellen het milieu te beschermen.

Doelgroepen
SHIDA richt zich op kwetsbare jongeren, vooral vrouwen, zoals wezen, tienermoeder, mensen
met een beperking.

Activiteiten
De organisatie bidet vakopleidingen in vaardigheden als kleermaken, ICT, breien, werken met
kralen en sociaal werk.

Resultaten tot nu toe
Sinds de oprichting hebben 87 jongeren de opleiding afgerond, merendeels vrouwen. Het
grootste deel van hen is zelfstandig werkzaam, plus nog een aantal in ondersteuning van
evenementen.

Aanvraag
Aangezien SHIDA steeds meer aanmeldingen krijgt, heeft de organisatie grote behoefte aan
naaimachines. Ook is het streven om jongeren in de vakanties korte trainingen te bieden
voorafgaand aan hun instroom in verdere opleidingen.
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Ave Maria Vocational Training and Youth Development Centre
Achtergrond
Ave Maria Vocational Training and Youth Development Centre begon in 1984 met niet meer dat
een tweedehands naaimachine, waarmee 60 meisjes een opleiding tot kleermaker konden
volgen. Daarna werden ook jongens toegelaten. Met Duits ontwikkelingsgeld betrok Ave Maria
een groter pand en was er meer beschikbaar voor training van docenten en uitbreiding van het
materiaal.

Doelen
•
•
•

Bieden van training in beroepsvaardigheden aan gemarginaliseerde en kwetsbare
jongeren zodat zij zelfredzaam kunnen worden, waardoor armoede afneemt.
Verhogen van de levensstandaard van de doelgroep
Bevorderen van vreedzaam samenleven en veiligheid binnen de gemeenschap door
jongeren mogelijkheden te bieden die hen weghouden van criminaliteit.

Doelgroep
De organisatie richt zich op kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren, met name tienermoeders,
mensen met een handicap (al dan niet door oorlogsgeweld), analfabeten, voortijdige
schoolverlaters en vluchtelingen.

Activiteiten
Ave Maria biedt niet alleen vakopleiding en ondernemerschap, maar ook bredere vaardigheden
voor een stabiel leven zonder het risico van verval in criminaliteit. Daarnaast biedt de
organisatie diensten die de gehele gemeenschap ten goede komen, zoals drinkwatervoorziening
en projecten voor hiv/aidsbestrijding, het houden van varkens en pluimvee en tuinbouw.

Resultaten tot nu toe
Sinds 1984 heeft de organisatie bijna 15 duizend jongeren opgeleid. De meesten van hen zijn
zelfstandig werkzaam, een aantal heeft werk gevonden in het bedrijfsleven.

Aanvraag
Naaimachines zijn nodig voor zowel de opleiding als voor de oprichting van een productieeenheid voor de vervaardiging van schooluniformen. Deze zullen worden verkocht om de
organisatie van aanvullende inkomsten te voorzien.

Buddu Social Development Association (BUSODA)
Achtergrond
BUSODA werd in 1996 opgericht om de rampzalige effecten van de hiv/aidsepidemie tegen te
gaan. De organisatie ondersteunt kwetsbare groepen, zoals weeskinderen, gemarginaliseerde
jongeren en vrouwen aan de onderkant van de samenleving om zelfredzaam te worden en zo
productief deel te nemen aan de gemeenschap.

Doelen
•
•

Het bevorderen van de oprichting van groepen waarin leden door samen te werken hun
ontwikkelingsactiviteiten kunnen vormgeven
Het organiseren van trainingen en andere activiteiten om zelfredzaamheid onder lokale
gemeenschappen te bevorderen op het gebied van onderwijs voor kwetsbare groepen,
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•

armoedebestrijding, milieu, gezondheidszorg en tegengaan van
mensenrechtenschendingen
Lobby en beleidsbeïnvloeding ten aanzien van deze vraagstukken

Doelgroep
Voortijdige schoolverlaters, jongeren in armoede, weeskinderen, albino’s, mensen met een
handicap, weduwen en weduwnaars en straatkinderen.

Activiteiten
BUSODA is actief op een groot aantal terreinen. Behalve het
aanbieden van opleidingen, onderwijsmaterialen en bouw van
scholen zijn de activiteiten gericht op hiv/aidsbestrijding, aanbieden
van microkredieten, tegengaan van kindermishandeling, landbouw
en voedselvoorziening, en milieuvraagstukken.

Resultaten tot nu toe
BUSODA leidde de afgelopen vijf jaar ruim duizend mensen op. Zij gingen daarna vooral als
zelfstandige aan het werk of kregen een aanstelling bij de overheid.

Aanvraag
Naaimachines zijn nodig voor het opleidingscentrum in een gebied met weinig voorzieningen.
Deelnemers krijgen zo meer mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring, wat hun
kansen op een succesvolle opleiding tot vakman/vrouw met een eigen inkomen vergroot. Ook
levert de opleiding zo betere producten af, die verkocht kunnen worden ten bate van de
instelling.

Ssemtex International Garments Industry
Achtergrond
Ssemtex is een lokale instelling die sinds 2012
mensen opleidt om hun kans op werk te vergroten.
Veel talent gaat verloren doordat leerlingen
vroegtijdig hun school verlaten wegens gebrek aan
middelen voor het voldoen van schoolgeld. Een
kort en gericht opleidingstraject moet deze
dropouts binnenboord houden, waardoor zij
uiteindelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Doelen
•
•
•

Kansen op werkgelegenheid scheppen
Jongeren vaardigheden laten verwerven om zelfredzaam te kunnen worden
Verhogen van schooldeelname door uitbreiding van activiteiten

Doelgroep
Ssemtex richt zich met name op voortijdige schoolverlaters en werkloze jongeren.

Activiteiten
Activiteiten omvatten het aanbieden van kortlopende trainingen, vooral op het gebied van
kleermaken en modeontwerp.
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Resultaten tot nu toe
In de afgelopen vijf jaar doorliepen 400 jongeren een training bij Ssemtex. Van deze groep is
ruim de helft gaan werken in de gebieden waarvoor zij zijn opgeleid, merendeels als
zelfstandige.

Aanvraag
Met meer naaimachines kan Ssemtex haar activiteiten uitbreiden.

Poise Fashion Beauty and Craft Center
Achtergrond
Poise Fashion Beauty and Craft Center is opgericht in 2012. Deze organisatie voorziet jonge
mensen van technische vaardigheden die nodig zijn om producten te maken die op de lokale
markt gewild zijn.

Doelen
•
•

Een vooraanstaande school zijn, met hoog gekwalificeerde docenten en een
lesprogramma dat aansluit op trends in vakmanschap, mode en schoonheid
Producten die tijdens de lessen worden gemaakt sluiten aan bij de behoefte van de markt

Doelgroep
Poise Fasion Beauty and Crafts richt zich op jong volwassenen, vrouwen en wezen.

Activiteiten
De organisatie heeft vier hoog opgeleide trainers. Zij geven lessen in
twee vakgebieden:
• Mode: Kleding ontwerpen en maken, sieraden maken,
verpakkingstassen maken, handborduurwerk, manden
vlechten en accessoires maken.
• Schoonheid: kapper en make-up
Eens in de drie maanden organiseert de school een markt om haar
producten te verkopen en om diensten aan te bieden. Ook
organiseert de school in de zomer korte cursussen voor buurtbewoners.

Resultaten tot nu toe
Meerder jongeren die hun opleiding hebben afgerond zijn inmiddels hun eigen onderneming
begonnen.

Aanvraag
De organisatie werkt op dit moment met een beperkt aantal naaimachines. Door het uitbreiden
van het aantal machines kan het aantal deelnemers aan de trainingen worden vergroot.

African College of Commerce & Technology - ACCT
Achtergrond
ACCT is opgericht in 1986 in Kekuubo. In 1986 was er een hoge mate van werkloosheid in de
omgeving van Kekuubo. Dit bracht een aantal lokale ondernemers er toe om ACCT op te richten.
Door de economische groei in Oeganda is de situatie iets verbeterd. Maar nog steeds zijn er grote
groepen (met name jongeren) die geen toegang hebben tot goed vervolgonderwijs. ACCT
probeert de toegang tot onderwijs voor deze jongeren beschikbaar te maken.
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Doelen
•
•
•

Het verzorgen van competentiegerichte trainingen die bijdragen aan het versterken van
de positie op de arbeidsmarkt van de leerling
Het opleiden van docenten
Het vergroten van het inkomen van afgestudeerde leerlingen

Doelgroep
ACCT richt zich op jongeren. Er is extra aandacht
voor gehandicapten, schoolverlaters en wezen.
Daarnaast richt de organisatie zich op vakmensen
die als leraar aan de slag willen.

Activiteiten
Naast het geven van opleidingen richt de organisatie
zich ook op het bevorderen van het aantal jongeren
dat een carrière in het vakmanschap kiest. Het voert
hiervoor regelmatig mediacampagnes uit.
In samenwerking met de Kayambogo Universiteit
wordt gewerkt aan het periodiek verbeteren van het
curriculum.

Resultaten tot nu toe
In de afgelopen vijf jaar hebben 161 jongeren hun studie aan ACCT afgerond. Van hen zijn er 94
een eigen onderneming gestart, hebben er 50 een baan gevonden en zijn er 8 door gaan leren.

Aanvraag
Op dit moment is het aantal naaimachines te opzichte van het aantal leerlingen onvoldoende.
Door het aantal naaimachines uit te breiden is het mogelijk nog meer uren praktijkonderwijs te
geven. Dit komt de competenties van de jongeren ten goede en verbeterd daarmee hun positie
op de arbeidsmarkt.

Te leveren machines
Binnen dit project worden 790 naaimachines geleverd aan UGAPRIVI. Deze organisatie
distribueert de naaimachines vervolgens onder de 16 scholen die zijn opgenomen binnen het
project. UGAPRIVI rapporteert vervolgens aan Gered Gereedschap over de aantallen
naaimachines die per school zijn ontvangen. Ook verzorgt UGAPRIVI een half jaar na aankomst
van de machines hoe deze worden gebruikt en welk effect dit heeft gehad op de scholen en
studenten.
Concreet worden de volgende machines geleverd:

Omschrijving
Handnaaimachines
Elektrische naaimachine
Trapnaaimachine

Aantal
250
500
40
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Tot slot
Wanneer Gered Gereedschap de gelegenheid krijgt om de 16 scholen te ondersteunen met 790
naaimachines dan wordt het mogelijk om vele klaslokalen in te richten waarin praktijkonderwijs
kan worden gegeven. Praktijkonderwijs dat essentieel is om de kansen van jongeren op de
arbeidsmarkt te verbeteren. Door de het leveren van de naaimachines worden jaarlijks meer dan
1000 leerlingen in staat gesteld hiervan te profiteren. Met als uiteindelijke doel een groter kans
voor deze jongeren op een zelfredzaam bestaan.
Gered Gereedschap wil deze scholen dan ook van harte helpen. Wij hopen dat uw organisatie
ons hierbij wil ondersteunen.
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