Oriang Parish start nieuwe vakopleidingen op in
West-Kenya
Eind 2019 verzond
Tools4Change een
container met onder
andere computers,
naaimachines,
fietsen, timmergereedschap en sets
voor de opleiding tot
automonteur naar
Orang Parish in
Kenya.
Stichting Overal
droeg 1700 euro bij.
Dit werd besteed aan
besteed aan het
ophalen, repareren en
schoonmaken van
gebruikte
gereedschappen, het
samenstellen van
gereedschapssets,
computers en ICT
benodigdheden, fietsen, en het klaar maken voor transport,
waarvoor een container werd aangeschaft.

Inmiddels heeft Oriang
Parish de goederen
opgehaald en naar hun
centrum in Sondu gebracht.
Alle goederen waren zeer
welkom en zijn in goede
staat aangekomen. Oriang
Parish bedankte ons
speciaal voor de prachtige
PC’s en dacht zelfs dat deze
‘brand new’ waren! Met
deze goederen kan Oriang
Parish veel meer studenten
trainen en nieuwe
vakopleidingen voor
automonteur en elektricien
opstarten.

Oriang Parish verzorgt
sinds 1990 vakopleidingen
voor arme jongeren uit
dorpen op het platteland in
het gebied bij Kadongo in
West- Kenya. Tientallen
leerlingen vonden na hun
opleiding al een baan.
De organisatie richt zich op
jongeren, grofweg tussen
de 14 en 18 jaar. Ze
hebben vaak een
beperking en velen van
hen zijn wees. Vanwege de
armoede hebben ze hun
opleiding niet kunnen
afronden en nu willen ze
graag een vak leren.
Oriang Parish biedt
opleidingen aan in het
maken van kleding, in
houtbewerking en in de
bouw. Alle leerlingen
krijgen computerles. De
leerlingen zorgen voor een
deel van de inkomsten
voor de school door
(school)uniformen,
gordijnen en tafelkleden te
maken en te verkopen.
Ook verkopen ze groenten
en fruit uit de eigen
schooltuin.
Opleidingen voor
automonteur en elektricien
zijn in ontwikkeling. Er zijn
al geschikte lokalen
gereedgemaakt en haast
60 nieuwe studenten
meldden zich al aan.
Om meer jongeren een
opleiding te kunnen laten
volgen en om de nieuwe
opleidingen te kunnen
opstarten stuurden wij:
1 elektricienset voor 20
leerlingen
1 automonteurset voor 20
leerlingen
1 timmerset voor 20
leerlingen
20 elektrische
naaimachines
20 computers
1 lasapparaat
1 laserprinter
5 sets trainingsmateriaal
per vakgebied
6 fietsen

