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UPDATE 2020
Lokale projectpartner UNM heeft in samenwerking met Street
Child het ‘Family Business for Education’- model toegepast op
de Rwandese context. In totaal 60 kwetsbare families, met
kinderen in het studiebeursprogramma van UNM, zijn betrokken
in het programma. Hiervan hebben jullie, in samenwerking met
Net4kids, 25 families ondersteund in dit eerste halfjaar.
In de afgelopen periode (juli – dec 2020) zijn de volgende
activiteiten met succes afgerond:
60 ouders/verzorgers geselecteerd voor deelname aan het
Family Business for Education programma
2 Family Business Officers zijn bijgeschoold en getraind in
het uitrollen van het Family Business for Education – model,
in People Management en het bieden van ondersteuning bij
het opzetten van een bedrijf, en de mentoring van de
gezinnen.
Alle deelnemers in het programma zijn getraind in financiële
geletterdheid, waaronder het bijhouden van gegevens,
manieren van sparen en het maken van budgetten.
Alle deelnemers zijn ondersteund door de Family Business
Officers bij het maken van een marktanalyse, om te zorgen
dat ze met hun bedrijf in een behoefte voorzien (i.p.v.
dupliceren van bestaande bedrijfjes), dat ze hun sterke en
zwakke kanten inzichtelijk hebben en weten waar de beste
kansen liggen om hun bedrijf te laten groeien.
Alle deelnemers hebben hulp gekregen bij de ontwikkeling
van een businessplan en vervolgens een startkapitaal
ontvangen om te starten met het bedrijf.
Alle deelnemers zitten nu in het spaarprogramma en krijgen
wekelijks bezoek van de Family Business Officers.

OVER HET PROJECT

€19.650

60

Studiebeurzen zijn een goede oplossing om ervoor te zorgen dat
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen toegang hebben tot
onderwijs. Met het model ‘Family Business for Education’ worden
Rwandese gezinnen ondersteund om financieel sterker te worden,
zodat ze zelf in staat zijn de schoolkosten te betalen voor hun
kinderen. Met het geven van trainingen, het helpen opzetten van
een business, en het bieden spaarprogramma’s en cash grant
helpt lokale partner UNM families zelfredzaam te worden.
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