2019 Meubels voor Ghana Bokemei
In Accra, de hoofdstad van Ghana, heeft
stichting Bokemei stapsgewijs een grote school gebouwd die
ruimte biedt aan 300 jongeren uit arme families. Momenteel
volgen zo’n 150 kinderen en jongeren kleuter-, basis- en
voorbereidend lager beroepsonderwijs (Junior High School), en
het aantal neemt toe. Bij de school staan een vijftal ruimtes waar
de jongeren van de school en uit de buurt praktijkervaring op
kunnen doen (het zgn. kenniscentrum). De praktijklessen sluiten
aan bij het schoolcurriculum: ICT, mode en textiel, catering,
bouw, metaal en houtbewerking. Voor de verbetering van deze
laatste vaardigheid zijn de Vliegende Meubelmakers gevraagd
om langs te komen.
Wat gaan we doen?
Bokemei wil een meubelwerkplaats opzetten waar men het vak kan leren en dat op termijn inkomsten
oplevert. Er is behoefte aan kwaliteitsmeubilair. De kennis om moderne meubels te maken kan verbeterd,
evenals de aandacht voor afwerking en onderhoud van gereedschap en meubilair. Daarom is aan de
Vliegende Meubelmakers gevraagd om in de zomer 2019 te komen helpen.
Wat kunnen de deelnemers verwachten?
De Vliegende Meubelmakers die naar dit project
toe gaan, zullen hun kennis over het maken van
meubels overdragen aan een kleine groep jongeren
en een vakdocent.
Wil je meer weten over de stichting waar we voor
aan de slag gaan, kijk dan eens
op www.bokemei.nl.
Stichting Gered Gereedschap zorgt weer voor het
noodzakelijke gereedschap dat meegaat naar het
project. Dit gereedschap blijft achter bij het project
als donatie.
Wie zijn de deelnemers van het zomerproject?
De deelnemers van dit project zijn: Kieran Weir, Rowan de Jong, Joeri Monster, Friedel Wilm, Erik de
Min, Mats Thewessem en Tom Bijkersma.

Donateurs?
Hout- en Meubileringscollege Amsterdam, Centrale Bond voor Meubelfabrikanten, Beste-EHBO-Doos.nl,
Bioscoop Het Ketelhuis Amsterdam, ... en misschien uw bedrijf?Vind je onze stichting interessant, volg
ons dan op FB of Instagram.
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