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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, Mikocheni en Kiruani. Op het gebied

van onderwijs is het doel om zoveel mogeli jk kinderen een zo goed

mogeli jke opleiding te bieden. Dit doet FTK door basisschool, middelbare

school, beroepsopleidingen en wetenschappeli jk onderwijs aan te

bieden. In 2022 zijn aan 15 jongeren beurzen voor beroepsopleidingen

verstrekt en 9 jongeren hebben beurzen gekregen voor hogeschool-

en/of universitaire studies. Dit zi jn 11 meiden en 13 jongens. Sommige

jongeren komen in aanmerking voor overheidssubsidies voor

Universiteiten. In alle gevallen moeten ouders/verzorgers een eigen

bijdrage van 15 tot 25% betalen over de gehele studie-periode van hun

kinderen. Als dit niet haalbaar is voor ze helpt FTK hen met het genereren

van inkomen door ouders te stimuleren deel te nemen aan de activiteiten

voor 'kleine bedrijven', zoals ondernemerschapstrainingen, programma's

voor alleenstaande moeders en promotie voor kleine bedrijven. 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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Een van de jongeren die FTK ondersteunde is

Mliheri ,  zi j  werd geholpen om een   

lerarenopleiding in Monduli te volgen. Nadat

ze klaar was, keerde ze terug naar Lower

Moshi en is nu lerares op de basisschool in

het dorp Mawala. Dit is een dorp waar FTK

intensief werkt en FTK is erg bli j  met Mliheri

als lerares. 

Het Lower Moshi Scholarships-

programma is een prachtig programma.

Het heeft een grondig aanmeldingsproces

en vindt echt de kinderen die het zich

anders niet kunnen veroorloven om te

studeren. Dit jaar volgen 24 jongeren een

opleiding. Veel jongeren maken hun studie

af. Daarna zijn ze klaar om een   baan te

vinden of zelfstandig ondernemer te

worden. Elke jongere die wordt geholpen

heeft hier profi jt van want ze vinden

(betere) banen die ze anders niet zouden

hebben gehad. Dit zal ook impact hebben

op hun famil ies en hun gemeenschappen.

Dit programma is een belangri jk onderdeel

van de nieuwe onderwijsstrategie van

FTK. Er zullen beurzen uitgedeeld worden 

 op basis van de gegeven donaties, dus

hoe meer donaties FTK kri jgt, hoe meer

jongeren ze kunnen helpen.

FTK is in 2021 begonnen met fondsenwerving

om een   nieuwe middelbare school te

bouwen. De huidige scholen waren overvol

en veel leerl ingen moesten lange afstanden

afleggen om naar school te komen. Er is

voldoende geld ingezameld en FTK heeft

samen met de overheid en andere partners in

2022 de nieuwe middelbare school gebouwd.

Dit verl icht de druk op de andere middelbare

scholen en heeft goed uitgepakt.

We zijn erg bli j  dat we samen met FTK door

kunnen gaan met het verstrekken van

beurzen aan jongeren die het hard nodig

hebben. Voortdurend staan   er nieuwe

jongeren klaar om naar de universiteit of een

beroepsopleiding te gaan. Dat wil len we

stimuleren, omdat zi j  toekomstige ouders en

leiders zi jn. Ook zullen er regelmatige

bijeenkomsten zijn van afgestudeerden

zodat ze van elkaar kunnen (bli jven) leren.

SUCCESVERHAAL IMPACT 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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