ONS SCHOOL PROJECT
Elke jaar maken tienduizenden Tanzaniaanse
kinderen hun lagere school af zonder dat ze
de verdere mogelijkheid hebben om met
enige vorm van vervolgscholing door te gaan.
Dit kan vele oorzaken hebben, maar voor
velen zijn het vooral de ontoereikende
financiële middelen om het schoolgeld voor
de middelbare school of een passende
beroepsopleiding te betalen. Het Maisha
Mapya School Project is opgezet om die
jongeren te helpen, die de gehele lagere
school doorlopen hebben en niet verder
kunnen leren. Het centrum geeft voorrang
aan die families, die geen financiële middelen
hebben om de scholing voor hun kinderen te
betalen.

Maisha Mapya betekent Nieuw Leven of Kans en het
is een naam, die de jongeren zelf uitgekozen hebben.
Een financiële bijdrage aan dit project kunt u leveren
door een overschrijving op giro 3483894
t.n.v. J. de Graaf onder vermelding van
"Maisha Mapya School Project".

Wij proberen jongeren een praktische
opleiding te geven en bovendien speciale
vaardigheden bij te brengen, waarmee ze
betere mogelijkheden hebben om een
toekomst op te bouwen. Bovendien willen wij
deze jongeren meer zelfverzekerdheid
bijbrengen door met hen als volwassenen te
praten en hun mening serieus te nemen. Op
het centrum wordt de week afgesloten met
een "baraza", een soort dorps-vergadering
waarin iedereen (leerlingen en docenten) de
kans krijgen ervaringen uit te wisselen.

Contact: Mrs Frida de Graaf-Madinda
P.O. Box 7687 - Moshi
Kilimanjaro Region
Tanzania

Onze school is open van maandag tot vrijdag
en de lessen beginnen om 9.30 en eindigen
om 15.30.

Mobile: (+255) 0748- 344238
Email: info@kiliweb.com
Website: www.kiliweb.com/mm
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Werken aan een betere
toekomst voor kansarme
jongeren!

DE TOEKOMST MET ZELFVERZEKERHEID TEGEMOET KUNNEN ZIEN
HET BEGIN

ONS LESPROGRAMMA

Ons project begon in januari 2005 met
een klas van 43 meisjes en 2 jongens. De
leeftijdsgroep is van 15 tot 23 jaar. We zijn
nu aan ons derde jaar begonnen en
inmiddels is de eerste groep van leerlingen
afgezwaaid en hebben allen werk
gevonden.

Ons onderwijsprogramma richt zich in het eerste
jaar op de volgende vakken:

Ons plan is om onze studenten een twee
jaar durende opleiding te geven, die
bestaat uit een breed scala van
onderwerpen. Aan het einde van deze
cursus hopen wij dat zij:
1. de toekomst met vertrouwen en
zelfrespect kunnen aangaan.
2. een baan met toekomst kunnen krijgen.
3. een eigen klein bedrijf kunnen starten.

PLANNEN VOOR HET KOMENDE JAAR
•

Graag willen wij ook die studenten, die
een klein bedrijf willen opstarten, ondersteunen door hen een kleine lening te
geven. Maisha Mapya zal hen begeleiden
en ze zullen binnen een bepaalde periode de lening moeten terugbetalen. Ook
willen we leerlingen selecteren en helpen, die capaciteiten hebben om verder
te leren.

•

Wij zullen doorgaan met het monitoren
van onze leerlingen, ook nadat ze Maisha Mapya hebben verlaten en hun advies blijven geven.

Engels: een populair onderwerp voor onze
leerlingen, omdat velen het belang zien van een
goede Engelse taalbeheersing; dit zal de kansen op
een baan verhogen;
Rekenen: altijd handig en noodzakelijk;
Toneel en zang: creativiteit, aanleren van
zelfvertrouwen, aktie;
Sport: beweging en teamwerk;
Huishoudkunde: gezondheid, koken, maken van
kleding;
Handwerken (naaien, breien, etc): biedt
perspectief om zelf een bedrijfje te beginnen;
Gezondheid: persoonlijke hygiëne en voorlichting
over de gevaren van AIDS.
In het tweede jaar richten we ons op meer
praktischgericht onderwijs:
Hotelschool: wij hebben speciaal hiervoor een
leraar aangetrokken die les geeft in hotelmanagement zoals receptie, keuken en kamers;
Auto onderhoud: de meeste jongens willen in een
garage gaan werken en voor hen hebben we een
passende stageplaats kunnen organiseren. De
eigenaar van de garage geeft hen naast praktische
lessen ook theorie.

Na het succesvol afsluiten van de opleiding
reikt het centrum een certificaat uit aan de
geslaagden.

STEUN
Wij ontvangen assistentie van de Diocese
of Mount Kilimanjaro, die ons twee klaslokalen en een kantoortje beschikbaar hebben gesteld. Momenteel hebben we drie
gekwalificeerde leraren en twee vaste vrijwilligers. Maisha Mapya heeft een vriendenkring in Nederland, die het centrum
financieel ondersteunt.

