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Biedt meisjes een toekomst,
dankzij een opleiding

In een ruwe en afgelegen bergregio is het aantal jobs vrij beperkt. En voor meisjes al
helemaal.
Daarom hebben we enkele maanden geleden een proefproject opgestart: een
opleiding naaien
Twee jongedames, Y. Huy en Y. Thinh, die we
ondersteunen in hun naai-opleiding, waren
supergemotiveerd, ze werken hard en met veel
toewijding.
We hebben hen een naaimachine,
een overlockmachine, een machine

om knoopsgaten te maken, een
strijkijzer en stoffen bezorgd. Met
deze noodzakelijke werktuigen en een
kwalitatieve omkadering, hebben ze
hun kans gegrepen.
De naaicursus eindigde op 15 augustus
2018 en de jongedames zijn naar hun
dorp Turia Peng teruggekeerd.
Nu kunnen ze, met degelijk materiaal,
hun beroep thuis uitoefenen, in de hoop
hiervan te kunnen leven.
Anderzijds kunnen ze hun kennis ook delen met
andere vrouwen uit het dorp.
Eén van onze toekomstige projecten, op
middellange termijn, zou zijn om een naaiatelier te
openen en zo aan heel wat andere meisjes uit de
regio Kon Tum de kans te bieden om een opleiding
te volgen, een beroep te leren en het uit te oefenen.
Na deze eerste ervaring kunnen we beslissen om
deze opleiding op het terrein al dan niet
verder te zetten, en wat de financiële
mogelijkheden van onze vereniging zijn.
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Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft recht op een
belastingvermindering van 45% via een fiscaal attest.
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