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In de Mtakuja gemeenschap heeft iedereen, mannen en vrouwen, jong en

oud inmiddels toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. In een

omgeving met mogeli jkheden om op een zelfvoorzienende en duurzame

manier in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dankzij FT

Kil imanjaro is de levensstij l  van de bewoners van Mtakuja in de laatste

jaren drastisch veranderd en kunnen zij  ook in de ‘droge periode’, zichzelf

voorzien van voedsel. Deze aanpak wordt stap voor stap ook uitgerold in

omliggende dorpen, zoals Londoto en Mikocheni. In 2021 zi jn we

begonnen met het zelfredzaam maken van de Kiruani Community.

Net4kids brengt i .s.m. een groep van 30 (Nederlandse) ondernemers (De

Kiruani Town Advisory & funding Board) kennis en funding in dit project. 

In 2021 hebben 31 studenten support ontvangen om een studie te

kunnen volgen. Het Scholarship Fonds voorziet in studiebeurzen voor

studenten uit de regio Lower Moshi (inclusief Kiruani) om

HBO/Universiteit of beroepsopleidingen te kunnen volgen.

Ouders/verzorgers betalen een eigen bijdrage van 15 tot 25% over de

gehele studie-periode. Sommige jongeren komen in aanmerking voor

overheidssubsidies voor Universiteiten. 

Extra aandacht is besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van het

basis- en middelbaar onderwijs. Met verbeterde lesmethoden kunnen we

uiteindeli jk meer jongeren de kans bieden verder te leren en hun talenten

te ontwikkelen. Een goede start in het onderwijs is dan van groot belang. 
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Eze (24) woont in Londoto Vil lage en is de

eerste van 6 broers en zussen die op de

universiteit zit.  Zi jn oudere broers hebben

geen onderwijs gehad en zijn jongere zusjes

zitten nog op school. Eze's vader bezat

vroeger  een stuk land dat door

investeerders in Londoto met geweld was

ingenomen. Hierdoor viel zi jn inkomen weg

waardoor hij  niet meer in staat was om voor

Eze's school te betalen. FTK heeft de

schoolkosten op zich genomen zodat Eze

verder kon studeren. We zijn bli j  te

vermelden dat Eze inmiddels zi jn bachelor

diploma heeft in marketing & PR! 

 

In 2021 zi jn er 22 studenten begonnen

met een beroepsopleiding (denk aan:

metaalbewerker, loodgieter, elektricien)

en 9 jongeren zijn verder gaan studeren

na de middelbare school. Hiervan zijn 14

meiden en 17 jongens.  

Er is geinvesteerd in zeven studenten van

de Kiruani community; 4 beroeps-

opleidingen, 2 universiteiten en 1 college.

 

Vijf nieuwe alleenstaande moeders uit

Kiruani ontvingen een startbedrag om hun

eigen business te runnen.  Daarbij kri jgen

ze een eendaagse training over

ondernemerschap en bedrijfsvoering. De

alleenstaande moeders kunnen dit geld

goed gebruiken om zich financieel te

ontwikkelen.

FTK is in 2021 begonnen met fondsenwerving

om een   nieuwe middelbare school te

bouwen. De huidige school was overvol en

veel leerl ingen moesten lange afstanden

afleggen om naar school te komen. Dit zorgde

voor veel problemen, zoals vermoeidheid en

te laat op school komen. Inmiddels is er

voldoende geld ingezameld en zal de school

eerste helft 2022 gebouwd worden.

In Juni 2022 zal de Kiruani Town Advisory

Board een bezoek brengen aan Kiruani om

met eigen ogen te zien waar ze kunnen

helpen, wat werkt en wat niet. Alles onder

begeleiding van FT Kil imanjaro. De

ondernemers mogen ideeën delen om de

community verder te helpen op weg naar

zelfstandigheid. We zijn benieuwd naar de

ontwikkelingen. 

BLIJ NIEUWS CIJFERTJES AAN DE BAK

Samen met de gemeenschappen in Lower Moshi, Tanzania werkt onze

projectpartner FT Kil imanjaro (FTK) aan een duurzame verbetering van

onderwijs, gezondheid, voedselvoorziening en infrastructuur. Net4kids is

een van de projectpartners van FT Kil imanjaro met de focus op de

toegankeli jkheid en de kwaliteit van onderwijs. Door te investeren in het

Lower Moshi Scholarship Fund draagt Net4kids bij aan de toegang tot -

en verduurzaming van - het onderwijs. Het fonds voorziet in

studiebeurzen voor studenten uit de regio Lower Moshi om

HBO/Universiteit of beroepsopleidingen te kunnen volgen.
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