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Met de beroepsgerichte trainingen richten we ons, samen met
Rhiza, op jongeren uit de townships tussen de 18 en 35 jaar. En
dat is hard nodig, want de werkeloosheid onder de jeugd in de
townships ligt op maar liefst 60%. 

Met Net4kids investeren we specifiek in IT beroepsopleidingen,
op verschillende niveaus. De 'End User Computing' is het
laagste niveau (NQF level 3) en daar hebben we van 2019 t/m
2021 al 126 studenten getraind, mede dankzij investeerder
Visualfabriq. 57 studenten hebben daarnaast ook het Unleash
Your Excellence programma afgerond, waarin ze klaargestoomd
worden voor de arbeidsmarkt door de medewerkers van
Visualfabriq. Met thema's als 'How to build a ''killer'' Linkedin
Profile '  of 'Building your personal elevator pitch '  super relevant
en leuk voor de jongeren. Zij krijgen dankzij dit soort business
skills programma's een boost aan zelfvertrouwen en met een
internationaal bedrijf op je CV komen deze studenten bewezen
sneller aan een baan.  In 2021 heeft het Unleash YE programma
helaas on hold gestaan door Covid-19, en zijn er in plaats
daarvan voedselpakketten uitgedeeld aan deze studenten in de
lockdowns. 

In NQF level 4 zijn er in 2021 in totaal 28 jongeren getraind en in
NQF level 5 zijn er van de 20 studenten die gestart zijn,
uiteindelijk 16 geslaagd voor hun opleiding Systems
Development. Met investeerders Valori en Freeday investeren
we in de jongeren in dit hoogste level (5) en gaan we
onderzoeken hoe de skills van deze technische bedrijven van
toegevoegde waarde kunnen zijn voor Rhiza en de jongeren. De
eerste brainstorms hierover waren al veelbelovend en we zien
uit naar 2022 wanneer we e.e.a. verder kunnen gaan uitrollen. 
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Xonani is een Rhiza student (2020-2021) 
 en deelt zijn ervaringen:
"The Unleash Your Excellence program
was very exciting and the way our
facilitator was facilitating, it was very
good he was using a very easy way to
teach us in a way that he was
accommodating everyone (regarding
our different ways of understanding). 
 the practical’s was the best thing that
we did during the program because i
gained a lot of skills from them and now
I know that no one will take the skill
away from me, I’ll use the skills
everywhere I want because it was the
best thing that i gained that will benefit
me in a lot of things. I can take the
whole day to mention the skills that I
gained." Mooi toch, zo'n enthousiasme!

Ondanks de pandemie zijn er gelukkig
veel studenten die succesvol hun
opleiding hebben afgerond. In totaal
hebben 71 studenten een IT opleiding
afgerond op drie verschillende niveau's,
NQF 3 (27 studenten, 3 dropouts), NQF 4
(28 studenten, 1 drop out) en NQF 5 (16
studenten, 4 drop outs). Programma's
zijn deels online uitgevoerd. 
Rhiza biedt naast ICT beroepsgerichte
trainingen ook trainingen aan in
administratie, onderwijs, mode en
ontwerpen. In totaal bereiken ze met
Skills Development programma 350
jongeren per jaar. Samen met Rhiza
bouwen we zo aan sterke communities in
Zuid-Afrika. 

Met de nieuwe Omikron variant die
ontdekt is in Zuid-Afrika is er veel
onzekerheid. De economische schade
zal opnieuw groot zijn, mede doordat
toerisme een grote inkomstenbron is
voor het land. En met een lage
vaccinatiegraad  in het land is de kans
op een besmettingsgolf wederom
groot. Juist daarom gaan wij vanuit
Net4kids onverminderd door met het
investeren in IT onderwijs, om ook in
2022 zoveel mogelijk jongeren aan een
baan te kunnen helpen. En met een
leuk medewerkersbetrokkenheid traject
met Valori in het vooruitzicht, kijken we
toch wel een beetje  positief naar het
nieuwe jaar. :-)

BLIJ NIEUWS

CIJFERTJES AAN DE BAK IN 2022

In het Skills Development project van lokale partner Rhiza in
Zuid-Afrika investeren we in relevante beroepsopleidingen in de
technologiesector voor kwetsbare jongeren uit de townships.
vlakbij Johannesburg, Orange Farm en Diepsloot. Er zijn drie
niveaus IT trainingen waarin we met Net4kids investeren: 'End
User Computing' NQF (staat voor: National Qualification
Framework in South Africa) level 3 (IT vaardigheden, hardware &
software basis kennis), 'Technical Support' NQF level 4 (waarin je
o.a. leert hoe je hardware kunt repareren) en 'Systems
Development' NQF level 5 (waarin je bijvoorbeeld leert hoe je
websites kunt bouwen en aanpassen). 
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€ 20.000 350 71


