2015 Meubels voor Hope North Uganda
Hope North is een school voor secundair en basis-beroepsopleidend
onderwijs. Ex- kindsoldaten en oorlogsslachtoffers krijgen bij dit project
weer de kans om te werken aan een nieuw positief toekomstperspectief.
De vele geweldadigheden van verschillende bandes en rebellengroepen
heeft het gewone leven in Noord Uganda stil gelegd. Een leven opbouwen
was een lange tijd niet mogelijk omdat alles wat je opbouwde door
gewapende groepen weer werd verwoest.
Middels scholing en creatieve kunst vormen probeert Hope North de
jongeren weer een toekomst te geven. Wij zijn overtuigd van het goede
werk dat Hope North In Kitwanga, Uganda verricht en hebben er een zomerproject 2015 van gemaakt.
Wat gaan we doen?
In Uganda gaan we meubels maken voor het project Hope North in Kitwanga, Kiryandongo district. Er is
grote behoefte aan uitbereiding van het lesaanbod voor de ex-kindsoldaten en wezen die les volgen op
de school van Hope North. De vliegende Meubelmakers gaan produkten maken met de jongeren die bij
HN naar school gaan, die bedoeld zijn voor de verkoop.
Hiermee genereert de werkplaats inkomen voor de school
en om materiaal aan te kunnen schaffen.
Bij Hope North gaan acht nieuwe Vliegende
Meubelmakers aan de slag voor de kennis overdracht aan
de jongeren en het maken van het meubels voor het
project.
Stichting Gered Gereedschap zorgt weer voor het
noodzakelijke gereedschap dat meegaat naar het project.
Dit gereedschap blijft als donatie achter in het beheer van het project.
Deelnemers
De deelnemers van dit project zijn: Randy Siffels, Leonie van Iersel, Lotte Buijtendorp, Pepijn
Nuijten, Donald Meijer, Stef van Oostveen, Maikel van Geest en Paul Mudde.
Donateurs
Word donateur van dit project en sponsor het hout dat nodig is om de diverse produkten te maken.
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