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In een vorige nieuwsbrief schreef Jan Derijck
over de ontwikkelingen rondom de arbeids-it
trajecten. Hij zei ondermeer dat in de veranderende maatschappij de aanpak van dit werk
professioneel van opzet moet zijn, om “instanies te verleiden deze ‘arbeids-it trajecten’
inancieel te ondersteunen”. En gelukkig slagen
we daar ook in, gezien de posiieve resultaten.

Die veranderende omstandigheden waaronder
Tools To Work haar doelstellingen probeert
te realiseren, waren de aanleiding voor het
programma ‘versterken en vernieuwen’. De
uitwerking van dit programma doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de staf en
de vele vrijwilligers. Om het mooie werk van
Tools To Work ook voor de toekomst te behouden, willen wij wat goed
is, versterken, en wat anders moet, vernieuwen.
Zo hebben we ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om projecten
in Afrika op een nieuwe manier vorm te geven. Dit is nodig, omdat de
inanciering van projecten in Afrika minder vanzelfsprekend is dan in het
verleden. Wij moeten rekening houden met een veranderende poliieke
visie op ontwikkelingssamenwerking, waardoor de tradiionele ontwikkelingsorganisaies onder druk komen te staan.

Beroepsonderwijs in Oeganda
COWA, centrum voor beroepsopleidingen in Oeganda, stemt haar vakonderwijs af op de werkgelegenheid in de
regio en legt contacten met bedrijven
voor stageplaatsen.

Vakmensen opleiden in Congo
350 jongeren zijn inmiddels
afgestudeerd als vakman onder de
bezielende leiding van pater Fansaka
in Bandundu.

Toolbank en SKIT cursus

Dat vormde voor ons de aanleiding om te starten met een proefproject
in Kenia. Het plan is om leerlingen van enkele technische scholen bij
de start van hun opleiding een naaimachine op krediet aan te bieden.
Gedurende de opleiding kunnen ze de machine abetalen met inkomsten uit de verkoop van producten, die gemaakt worden ijdens de
prakijklessen. Als de opleiding is afgerond, zijn ze eigenaar van een
naaimachine met een onderhoud-set.
Deze aanpak heet een partnerschap tot stand gebracht tussen enkele
technische scholen, de lokale overheid en Tools To Work. Het proefproject staat nog in de grondverf, maar de voortekenen zijn veelbelovend.
Alle betrokkenen zijn enthousiast en willen graag meedoen. Als deze
aanpak slaagt, kan het een nieuwe vorm van samenwerking inluiden
tussen Tools To Work en projecten in Afrika.

Om de duurzaamheid van geleverde
machines te waarborgen geven we
cursussen onderhoud en reparaie.
Bekijk hier de video’s::
Toolbank
SKIT cursus

Wederopbouw in Sierra Leone
In Sierra Leone wordt hard aan de
weg geimmerd om jongeren een
inhaalslag te bieden. Door oorlog en
ebola epidemie is een hele generaie
jongeren achterop geraakt.

Ab Kerssies (lid van bestuur)

Aciviteiten in Nederland
TOOLS TO WORK, LAANZICHTWEG 101, 4847 SH TETERINGEN
T: +31(0)765810202 / E: INFO@TOOLSTOWORK.NL
WWW.TOOLSTOWORK.NL
KVK: 41104579 / BTW: NL0078.35.334.B01
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Vakonderwijs

BEROEPSONDERWIJS IN OEGANDA

VAKMENSEN OPLEIDEN IN CONGO

Companionship Of Works Associaion (COWA) is een centrum voor
beroepsopleidingen in Oeganda. Het heet Tools To Work gevraagd gereedschap en machines te leveren om het aantal studenten uit te kunnen
breiden. In 2012 hielpen wij al de meisjesschool in Kampala en leidden
we twee trainers op in naaimachinerevisie.

Congo (het vroegere Zaïre) is een land met extreme armoede en enorme
werkloosheid. In een grote stad als Bandundu zijn er nauwelijks bedrijfjes te vinden waar mensen betaald werk kunnen doen. Een grote groep
jongeren is ongeschoold en er is weinig toekomstperspecief.

Jonge studenten
COWA speelt in op het Oegandese overheidsbeleid dat beroepsonderwijs
voor jongeren wil bevorderen. COWA heet twee scholen, in Kampala en
Wakiso district. De ene is voor jongens, de andere voor meisjes. De studenten op deze scholen zijn voornamelijk wees- en straatkinderen in de
leetijd van 15 tot 25 jaar. Om kwalitaief goed prakijkonderwijs te geven
aan meer leerlingen, heet het centrum meer gereedschap en machines
nodig. Daarvoor heet COWA Tools To Work benaderd. Honderd jonge
mensen zullen jaarlijks een vak leren op één van de twee technische
scholen van COWA. De volgende vakken worden gegeven: metselen,
betonwerk, immeren, lassen/ metaalbewerking en het kappersvak.
Werkgelegenheid
Bij het bepalen van de vakken die onderwezen worden, kijkt men naar
de werkgelegenheid in de regio. Er zijn contacten met bedrijven waar de
leerlingen stage mogen lopen. Veel afgestudeerden zullen werk vinden in
de (wegen) bouw, de agrarische sector en bij olie- en gasbedrijven.
Anderen beginnen voor zichzelf en kunnen werk bieden aan werkzoekenden. De kosten voor dit project zijn € 6560,54. Omdat de gereedschappen en machines meerdere jaren gebruikt gaan worden, zijn de kosten
per student minder dan € 65,-. U kunt dit project ondersteunen met een
donaie. htps://www.toolstowork.nl/beroepsonderwijs-in-oeganda/

Pater Fansaka heet daarom samen met het districtsbestuur een technische school opgericht. Hier kunnen de jongeren een concreet vak leren
waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. De behoete aan vakmensen is groot in Congo.
Gereedschap van Tools To Work
De school annex werkplaats is opgericht in 2012 en geet behalve prakijkonderwijs ook ondersteuning aan gezinnen met problemen. Tools To
Work leverde de benodigde gereedschappen, naaimachines en ietsen;
het districtsbestuur zorgde voor leerkrachten. Door verkoop van de producten die de leerlingen ijdens de prakijklessen maken, zoals kleding
en meubels, kan de school zichzelf bedruipen. De school is succesvol
gebleken en wil nóg meer jongeren de kans geven een vak te leren.
Om nog eens extra 120 jongeren op te kunnen leiden heet pater Fransaka een nieuw verzoek gedaan aan Tools To Work voor naaimachines,
computers, printers, ietsen, keingzagen en buitenboordmotoren. De
Duitse organisaie Bampanyi ya mono (meine Brüder) bouwt de nieuwe
school; Tools to Work helpt met de inriching.
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Projectbezoek Kenia

TOOLBANK
• In 2015 is gestart met een pilot genaamd ‘Toolbank’. Binnen deze
pilot krijgen studenten van drie technische scholen de mogelijkheid al ijdens hun opleiding een naaimachine aan te schafen, middels abetaling. Daardoor hebben ze na het afstuderen een naaimachine in hun bezit, waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.
• In 2016 is de pilot verder uitgewerkt en zijn er fondsen gevonden
om van start te gaan. In Kenia zijn drie technische scholen geselecteerd. De lokale overheid van Trans-Nzoia County toont grote betrokkenheid bij de pilot. Ze acht het van groot belang dat de studenten
een machine of gereedschapset hebben, om na hun afstuderen aan
de slag te gaan.

TOOLBANK PROJECT EN SKIT CURSUS IN KENIA
(door Luitzen Wobma)

Mijn reis naar Kenia in oktober 2016 heet de eerste week in het teken
gestaan van de afspraken met de drie technische scholen en de ambtenaren van de County van Trans Nzoia (provincie) die deelnemen aan het
Toolbank project.
Kennismaken met de lokale partner Desece was belangrijk. Zij gaat een
grote rol spelen in de inanciële registraie, het verdelen van de naaimachines en monitoring van de resultaten. Door onze samenwerking
met de Tilburgse siching Elimu Mount Elgon zijn we met hen in contact
gekomen. Het enthousiasme voor het Toolbank project is groot. Afgestudeerde leerlingen van de technische scholen kunnen ijdens hun producie-uren een naaimachine aanschafen. Daarmee komen zij niet alleen
met een diploma van school maar kunnen meteen met een naaimachine
aan de slag en een inkomen verdienen.

Theorie en prakijk

De technische scholen (Vocaional Training Centers /VTC’s ) waren nog
niet zolang geleden Polytechnics. Bij sommige scholen, zoals de Kimini
VTC, zie je de oude gebouwtjes nog staan waarin vroeger lessen werden
gegeven. Nu investeert de County in betere leslokalen. Het gebrek aan
prakische ervaring en didaciek (hoe je lesgeet) is nog groot bij de leerkrachten. Maar het is ook schrijnend hoe weinig les- en hulpmiddelen
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• In 2017 gaat de pilot van start op deze drie technische scholen in
Kenia. We zullen eerst 100 studenten van een gereviseerde naaimachine voorzien. Op langere termijn hebben we de ambiie om dit
concept verder uit te breiden naar andere vakscholen en beroepsgroepen, denk aan loodgieters, immermannen, metselaars en automonteurs. Vaktrainingen voor leerkrachten horen daar ook bij.
er op de scholen aanwezig zijn om de theorie- en prakijkvakken goed te
kunnen geven.

Cursus onderhoud en reparaie

De aan de Toolbank gekoppelde SKIT cursus (Sewing and Kniing
Informaion Transfer) heet iedereen weer verbaasd. Hoe lessen voor de
cursus worden voorbereid en hoe deze ‘hands on’ cursus gegeven wordt.
Veel prakijk, iedereen een naaimachine, een lesboek, een gereedschapset en ondersteuning met hulpmiddelen zoals de perfecte lesvideo en
de grote houten naald. Twan en Jeu hebben heel hard gewerkt om 16
deelnemers te leren hoe zij het gereedschap moeten gebruiken en hoe je
een naaimachine helemaal kunt strippen en weer in elkaar kunt zeten.
En dan ook nog zó kunt afstellen dat de naaimachine goed werkt.
Niemand van de cursisten (allen leerkrachten fashion en design) had
sleutelervaring. Voorheen zete men een haperende naaimachine aan
de kant. In de eerste week leerden de cursisten alles over onderhoud
en aan het einde van de week konden ze een totaal gedemonteerde
machine weer in elkaar zeten.De tweede week werd gebruikt om de zigzag machine te behandelen. Alle 16 cursisten kregen 11 november een
welverdiend ceriicaat en een bos rozen van de Andersen rozenfarm.
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Wederopbouw Sierra Leone

COJA (Coaliion for Jusice and Accountability) komt op voor de rechten
van deze jongeren. Na onderzoek (geinancierd door de EU) naar de
behoetes van deze jongeren, werd COJA geadviseerd om een project op
te zeten, waarmee de jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen door het
volgen van vaktrainingen.
COJA gaat drie beroepsopleiding-centra opzeten in het BO district,
waarin ze 150 werkloze jongeren opleidt tot kleermaker, meubelmaker of
computerdeskundige. COJA wil ervoor zorgen dat deze mensen op lange
termijn een stabiel inkomen gaan verdienen, zodat ze een zelfstandig
bestaan kunnen opbouwen. Hierdoor zal de hoge jeugdwerkloosheid in
het district Bo verminderen.

Je zult er maar opgroeien.
Eerst een oorlog van elf jaar en dan net als je denkt dat je je leven weer
kunt oppakken komt daar een ebola-epidemie overheen. De jongeren
in Sierra Leone hebben het niet gemakkelijk. Tijdens de elf jaar durende
burgeroorlog, heet een groot deel van de jongeren in Sierra Leone geen
onderwijs kunnen volgen. Velen van hen zijn lichamelijk en/ of geestelijk
getraumaiseerd wat zich vertaalt in een moeizaam bestaan. Veel van
deze jongeren leven op straat. Gelukkig ontstaan er steeds meer iniiaieven in Sierra Leone om jongeren een inhaalslag te bieden. Een van die
iniiaieven is COJA.

In 2014 stuurde Tools To Work (met vertraging vanwege de Ebola crisis)
naaimachines, computers en gereedschapsets.
Nu, twee jaar later, blijken de opleidingscentra zó goed aan te slaan dat
COJA extra leslokalen gaat bouwen om meer studenten het benodigde
vakonderwijs te kunnen geven. In dat kader hebben ze een tweede verzoek aan ons gedaan voor extra computers, naaimachines en ietsen.
Tools To Work geloot in dit project. Zozeer dat we in 2017 ook hier onze
SKIT-cursussen (onderhoud en reparaie van naai- en breimachines)
zullen gaan geven. Geloot u ook in het opleiden van kansarme jongeren? Met uw donaie kunnen we dit project van gereedschap voorzien.
Namens COJA alvast hartelijk dank!

SLOIC

Barefoot Women

Deze organisaie gaat de technische beroepssector verder
ontwikkelen in Sierra Leone door
het aanbieden van een breed
vakkenpakket De afgelopen
jaren heet het merendeel van de
afgestudeerde leerlingen werk
gevonden in dienstverband of als
zelfstandige. Naast een vakopleiding leren ze ook bedrijfskunde.
SLOIC gaat de komende drie jaar
650 jongeren op leiden in vier
scholen, verspreid over het land.

Dit project gaat een trainingscentrum opzeten voor laaggeletterde vrouwen en jongeren. We
ondersteunden hen al eerder met
ietsen. In 2017 gaan we hen ondersteunen met gereedschapsets,
naaimachines en computers. Samen met PUM (Nederlands Senior
Experts) wordt de komende drie
jaar gewerkt aan het opbouwen
van technisch onderwijs voor
diverse beroepsgroepen.

Onze succesvolle SKIT cursus (Sewing Kniing Informaion Transfer) wordt komend jaar gegeven
aan deze drie projecten in Sierra
Leone: COJA, SLOIC en Barefoot
Women.
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Aciviteiten in Nederland

TAAL IS BELANGRIJK

INTERVIEW MET JALAL

Nederlands is een moeilijke taal
en niet alleen voor anderstaligen. Sommige woorden zijn
niet logisch en je schrijt ze
soms heel anders dan dat ze
klinken.

Waar kom je oorspronkelijk
vandaan?
Ik kom uit Syrië en ben sinds
2014 in Nederland. Samen met
mijn vrouw Souha woon ik in
Breda.

Sinds eind 2015 besteden we bij Tools To Work steeds meer aandacht
aan taal. Taal is namelijk het belangrijkste middel voor mensen om
samen te werken. Als je elkaar kunt verstaan dan kun je dingen uitleggen.
Als je de taal kunt lezen en schrijven dan kun je dingen doorgeven of
bewaren.

Hoe vind je het om bij Tools to Work
te werken?
Het is leuk om hier te werken.
De mensen zijn aardig en behulpzaam. In Syrië werkte ik in de electriciteits-sector en dan komt hier goed van pas. Ik werk op de gereedschapsafdeling, waar we o.a. elektrische machines repareren.

Grote verschillen
In onze werkplaats werken een heleboel verschillende mensen. Sommigen zijn heel goed met taal, anderen hebben een andere moedertaal en
er zijn ook mensen die woorden niet goed kunnen herkennen.
Aan al deze mensen willen we ondersteuning geven.
Nu al worden anderstaligen geholpen met de Nederlandse taal, door te
oefenen met spreken, het lezen van oiciële documenten en het schrijven van brieven. Maar we willen ook Nederlanders bereiken die moeite
hebben met de taal.

Wat gaan we doen?
Het plan is om alle medewerkers die dat willen, te helpen met de
Nederlandse taal. Van moeilijke brieven begrijpen tot het schrijven van
boodschappenlijstjes. Een handig hulpmiddel daarbij is de ‘Taalmeter’,
een online test om taalproblemen op te sporen.
Daarnaast gaan we regelmaig bijeenkomsten organiseren, het Taalcafé,
waarin steeds een onderwerp aan bod komt dat te maken heet met taal.

Taalakkoord
Tools To Work heet het ‘Taalakkoord’ ondertekend. Het ‘Taalakkoord’
is een afspraak tussen instellingen over een gezamenlijke aanpak van
laaggeleterdheid. Met deze en toekomsige aciviteiten gaat Tools To
Work zich inzeten voor het verbeteren van de taalvaardigheid op de
werkvloer.
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Hoe gaat het met de taal?
Het contact met Nederlandse mensen helpt me daar goed bij. Ook de
ondersteuning van taalvrijwilliger John Wijngaard is belangrijk voor mij. Ik
ben bezig met de inburgeringscursus en heb al drie van de vijf examens
gehaald. Schrijven, Luisteren en Kennis van de nederlandse maatschappij. Voor die laatste kreeg ik zelfs een 9. Nu nog de examens Spreken en
Luisteren halen en dan kan ik door naar Oriëntaie op de Arbeidsmarkt.
Hoe ziet je toekomst eruit?
Als ik al mijn examens heb gehaald hoop ik betaald werk te vinden. Tot
die ijd blijf ik graag vrijwilligerswerk doen bij Tools To Work.

ARBEIDS
FIT
MAATSCHAPPELIJKE STAGE

HULP AAN NEDERLANDSE GEZINNEN

Leerlingen op de middelbare school doen een Maatschappelijke
Stage (MAS). Dat betekent dat ze 30 uur vrijwilligerswerk doen.
Niek (15) deed zijn stage bij Tools To Work en hij vertelt graag hoe
hij dat vond:

Niet alleen in Afrika helpen wij mensen een zelfstandig bestaan op
te bouwen, ook in onze directe omgeving zijn wij acief.

Ik zit op het Bredero College en ontdekte Tools To Work bij de vrijwilligersmarkt van Breda Acief. Het leek me gelijk leuk om daar te
werken, omdat ik graag met mijn handen werk en dingen maak. Ze
hebben een hele grote werkplaats en ik heb elke dag op een andere
afdeling gewerkt. Bij de naaimachines, de computers, de ietsen en
het gereedschap. Alleen de houtafdeling heb ik niet gehad.
Het leukste vond ik de computerafdeling. Ik heb wel 20 computers uit
elkaar gehaald. De mensen die er werken zijn allemaal heel vriendelijk
en het is er ook gezellig. Alleen de pauzes vond ik een beetje lang.
Als je het, net als ik, leuk vindt, om met je handen te werken dan is dit
echt een hele leuke stageplek.
Groeten van Niek

Er zijn helaas veel gezinnen die niet
de inanciele middelen hebben om
hun kinderen voldoende leermiddelen
te geven. Gelukkig kunnen zij dan een
beroep doen op Siching Leergeld.
Deze siching helpt kinderen in Nederland met allerlei middelen, zodat
ze volop mee kunnen blijven doen
met hun klasgenootjes.

Fietsen en computers
Tools To Work werkt nauw samen met deze siching omdat wij vinden
dat ieder mens, klein of groot, de kans moet krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Samen met Siching Leergeld voorzien wij gezinnen
met een kleine beurs van ietsen en computers, zodat de kinderen naar
school kunnen gaan en mee kunnen doen in de maatschappij. In 2016 leverden we 132 ietsen en 143 computers aan siching Leergeld. Hiermee
hebben we 275 kinderen blij gemaakt.

Oproep
Hebt u een ongebruikte computer of iets staan? In goede staat? Schenk
deze dan aan Tools To Work. Wij controleren/ repareren de goederen en
leveren ze via Siching Leergeld aan Nederlandse gezinnen die het nodig
hebben. Helpt u ons deze kinderen op weg te helpen?
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Skit Cursus
In 2017 gaan verscheidene cursussen plaatsvinden. In Sierra Leone,
Kenia en in Mali. Omdat de situaie
in Mali nog te gevaarlijk is, wijken
we voor die cursus uit naar buurland Bukina Faso. De deelnemers
zullen daar naar toe komen.

CONTAINERNIEUWS
In 2016 vertrokken vier containers naar Afrika. Vol met ‘Tools’ voor
projecten in Oeganda, Kenia, Zimbabwe en Mozambique.

Mozambique
De container van Tools To Work is
aangekomen in Mozambique. 150
NS-OV ietsen, gereedschapsets
en computers hebben hun weg
gevonden naar het Pedra-a-Pedra
project, een leer- werkbedrijf voor
palmhoutbewerking. Hiermee
kunnen weer ietallen jongeren worden opgeleid. htps://
www.toolstowork.nl/palmhout-biedt-werkgelegenheid/
Video
Er zijn weer een aantal nieuwe
video’s toegevoegd aan ons Youtubekanaal. U kunt zich daar ook op
abonneren zodat u steeds op de
hoogte blijt van ons werk. htps://
youtu.be/wD1r0eoTgZ0

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U.
Om onze werkplaats draaiende te houden, werk te bieden aan mensen
die willlen ré-integreren, iets te kunnen betekenen voor Nederlandse gezinnen en goederen te reviseren voor vakonderwijs in Afrika. U kunt ons
helpen met gereedschap, naai- en breimachines, ietsen en computers.
Maar ook met kennis, kunde, ijd en/ of donaies. Wilt u ook in dit rijtje
staan?
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