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Jaaroverzicht  2017 Betuwe Wereldwijd 
 

In Nederland 
We knappen gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers op. We 

doen dat met mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers 

en (langdurig) werklozen. Bij ons vinden ze een passende, veilige en stimulerende werkplek. We 

verzenden de opgeknapte goederen naar opleidingscentra en andere organisaties in 

ontwikkelingslanden die daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden. Dit doen wij onder de 

internationale noemer Tools4Change. 

De werkzaamheden bij ons zijn zeer uiteenlopend van aard: van iets technisch tot iets 

administratiefs, van heel simpel tot heel complex. Daardoor kunnen we altijd een takenpakket 'op 

maat' maken, met de nodige groeimogelijkheden als dat gewenst is.  

Het gaat bij ons niet alleen om de inhoud van het werk maar vooral ook om samen werken.  

EEN GREEP UIT ONZE WERKZAAMHEDEN: 

 Naai- en breimachines reviseren 

 Onbruikbaar gereedschap slopen 

 Gereedschap ontroesten 

 Containertransport organiseren 

 Kistjes in elkaar zetten en verven 

 Computers installeren 

 Fietsen repareren 

 Gereedschapssets samenstellen 

 Projectaanvragen beoordelen  

 Fondsen werven 

 Administratie 

 Magazijn beheren 

 Goederen ophalen 

 Een container vullen 

 Stukjes schrijven voor social media 

 

WIE WERKEN ER BIJ ONS? 

Hoewel we liever niemand in een hokje stoppen, werken er bij ons grofweg de volgende categorieën 

medewerkers:  

 Vrijwilligers.  

 Mensen met een 'rugzakje'.  

 (Langdurig) werklozen. 

 Stagiaires.  

 Betaalde krachten (de drie coördinatoren). 

 

Ons uitgangspunt is er dat er voor een ieder plek is die een klik heeft met het soort werk dat we doen 

en met de mensen die bij ons werken.  

 

https://www.betuwewereldwijd.nl/gereedschap-geven
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Medewerkers: in- en uitstroom 2017 

 01-01-‘17 instroom uitstroom 01-01-‘18 

Bestuur (onbezoldigd) 5 3 1 7 

Betaald voor coördinatie en begeleiding 3 0 0 3 

Vrijwillig taakvolwassen 13 10 5 18 

P-wet klantgroep 3 (Werkzaak) 1 0 1 0 

P-wet klantgroep 4 (gemeente Culemborg) 4 0 2 2 

Stage maatschappelijk 0 1 1 0 

Stage MBO 2 2 3 1 

Stage VSO 1 1 2 0 

SW (Werkzaak) 2 0 1 1 

Taakstraf 0 9 8 1 

Wajong 2 0 0 2 

Wajong (Werkzaak) 0 1 0 1 

Wlz ‘s Heeren Loo 4 2 0 6 

Wlz PGB 2 0 0 2 

WMO (gemeente Culemborg) 0 2 0 2 

WMO (gemeente Geldermalsen) 1 1 1 1 

totaal 40 32 25 47 
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Buitenland - Projecten 
 

Onderstaande projecten zijn door ons in 2017 gerealiseerd.  

 

 
 

 
 

 

Ghana 
 

Het Youth Development Resource Centre (YDRC) is in 2006 opgericht. YDRC zet zich in om een brede 

doelgroep van wezen, jonge vrouwen, tienermoeders en jonge werklozen te helpen met een 

opleiding. Met hun projecten richten ze zich op jonge, zeer kwetsbare mensen van het platteland. De 

kansen op werk zijn er zeer beperkt en de 

vooruitzichten voor jongeren zijn minimaal.  

Het overgrote deel van de leerlingen zijn 

meisjes.  

Het YDRC is een kleine organisatie, die geleid 

wordt door de energieke directrice Victoria 

Safura Iddi. Zij zet zich volledig in voor het 

slagen van de projecten. In Kumbungu heeft 

YDRC een opleidingscentrum, die met behulp 

door de Spaanse organisatie EDUCO is 

opgezet. YDRC wil uitbreiden en heeft ons 

land aantal

Ghana 1

Tanzania 3

Vraag & Aanbod 3

Suriname 3

Kenya 4

Uganda 4
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een beperkt aantal gereedschappen gevraagd.  

 

Het gaat om: 

  1 timmerset voor 20 leerlingen 

10 elektrische naaimachines 

  5 handnaaimachines 

 

 

Tanzania 
 

In het St. Gertrud-klooster ‘Imiliwaha’, van de African Benedictine Sisters in de buurt van Njombe, 

Tanzania, moeten bijzondere zusters wonen. Om jongeren te ondersteunen in hun voorbereiding op 

de toekomst hebben ze een school opgericht. Het gaat om een onderwijsproject met werkplaatsen, 

dat voorziet in een opleiding tot automonteur,  timmerman/ houtbewerker, bouwvakker/ metselaar, 

tot kledingmaker/naaister, secretarieel medewerker en tot schoenmaker. Momenteel kunnen 45 

kinderen de beroepsopleiding volgen. De zusters willen graag uitbreiden, daarom vragen ze 

Tools4change om gereedschap zodat ze dit kunnen realiseren.  

 

 
Waar in Nederland dergelijke vakopleidingen door de overheid worden gefinancierd, moet deze 

school het, zoals vele andere scholen in Afrika, hebben van particuliere bijdragen, schoolgeld.  

 

Aantal omschrijving 

1 Slijpmachine dubbel + reserve steen 

1 Boormachine tafel kolom- 

2 Lasapparaat 

1 Pijpenbuigmachine hydraulisch 

1 Krik (hand) 

1 Krik (hydraulisch)) 
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1 Monteurset 

30 Timmerset 

25 Metselset 

25 Electricienset 

40 Naaimachine, elektrisch 

30 Naaimachine, hand 

10 Breimachine 

50 Computer compleet 

4 Printer laser- 

1 Bindmachine papier 

1 Lamineermachine 

1 Kopieermachine 

5 Nietmachine zwaar 

1 Snijder papier- 

10 Naaimachine, leer 

10 Schoenmakersset 

15 Loodgietersset 

 

 

De naaimachines voor AIRD gaan naar een 

enorm vluchtelingenkamp, waar vooral 

vluchtelingen uit Congo en Burundi zitten. Ze 

zitten daar vaak in een uitzichtloze situatie en 

zouden niets liever willen dan de handen uit de 

mouwen steken, een bedrijfje beginnen of naar 

school gaan. Met onze naaimachines kunnen zij 

nu aan de slag. Zoals Sylvia Babirye Maiso, de 

Directeur van AIRD Tanzania in een bedankbrief 

aan ons verwoordt: “De gereedschappen zullen 

zeker de levens veranderen van vooral vrouwen 

en meisjes in vluchtelingenkampen door 

vakopleidingen aan te bieden en hen daarmee zowel sociaal als economisch op eigen kracht te 

brengen.”   

 
 

 

Christian Development Association bevindt zich in Shinyanga. Shinyanga is een stad in de 

gelijknamige regio in het noorden van Tanzania. In Shinyanga stroomt ongeveer 85% van de 

leerlingen van de basisschool niet door naar een middelbare school. De jongeren die zo vroeg de 

basisschool (en middelbare school) verlaten worden uiteindelijk werkloos. De oorzaak is dat ouders 

aantal soort

5 Trap naaimachine

10 Hand naaimachine

10 Elektrische naaimachine

2 Generators
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zich het vaak niet kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te sturen. De kinderen die wel 

naar de basisschool gaan hebben vaak, vanwege gebrek aan begeleiding thuis, te lage cijfers om naar 

een middelbare school te kunnen. Tegelijkertijd biedt de gemeente Shinyanga weinig alternatieven, 

er is slechts een technische school die niet of nauwelijks voor de doelgroep toegankelijk is. 

 
   

 

   

Kenya 

 

Murera Community 

Empowerment & Support 

Organisation (MCESO) biedt sinds 

2003 lokaal opleidingen aan 

wezen en andere kwetsbare 

kinderen van de leeftijd 5 – 18 

jaar. Het doel van MCESO is dat 

zij zelfvertrouwen ontwikkelen en 

zichzelf leren te voorzien. Ook 

krijgen ze vaardigheden waarmee 

ze kunnen meedraaien in de 

maatschappij en toegang hebben 

tot onderwijs en gezondheid. De 

nadruk ligt op het basisonderwijs, 

maar sinds kort kunnen de 

kinderen die dat willen na de basisschool ook een opleiding computer,  houtbewerking of 

kleermaken volgen.  

MCESO is een professionele organisatie, die fantastische resultaten behaalt. Al honderden kansarme 

kinderen hebben profijt gehad van de hulp van MCESO op de meest praktische, duurzame wijze: met 

een opleiding. Het praktische onderwijs is in Kenya een ondergeschoven kindje. De instellingen zijn 

voor hun fondsen voornamelijk afhankelijk van particuliere giften. Betrouwbare, goed opgeleide 

leraren zijn schaars, evenals betrouwbaar, goed gereedschap. MCESO is een alternatief dat hier wél 

voor zorgt. Wij helpen MCESO graag met materiaal om de kwaliteit van hun lessen te verbeteren, 

zodat nog meer jongeren hun opleiding succesvol kunnen afronden. 

 

aantal omschrijving

gevraagd

10 Computer compleet

2 Printer all-in-one

18 Naaimachine elektrisch-

10 Naaimachine hand-

2 Naaimachine overlock

2 Breimachine

5 Timmerset

5 Monteurset

5 Electricienset
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De goederen die wij naar MCESO zenden zijn: 

30 computers 

15 elektrische naaimachines 

10 handnaaimachines 

  5 trapnaaimachines 

  1 timmerset voor 20 leerlingen 

  1 metaalbewerkingsset voor 20 leerlingen 

  1 metselset voor 20 leerlingen 

 

 

Nakuru Women group In het gebied van de Rift-Valley in Kenia waren hevige rellen na de 

verkiezingen in 2007-2008. Het extreme geweld in de stad Nakuru veroorzaakte veel problemen en 

leidde tot een toename van wezen, straatkinderen en weduwen. In 2011 startten 13 vrouwen het 

initiatief ‘Nakuru Women group’ 

om weduwen en vrouwen in 

moeilijke omstandigheden 

(armoede, kwetsbaar en 

achtergesteld) te helpen en 

ondersteunen. Negen van deze 

vrouwen hadden hun 

echtgenoten in het 

verkiezingsgeweld verloren. Het 

leven daarna was moeilijk, 

omdat hun echtgenoten voor 

het overgrote deel voor de 

inkomsten zorgden. 

De Nakuru Women Group  richt 

zich op bescherming, verwerven van vaardigheden, aanmoediging en bevordering van fundamentele 

rechten van deze kwetsbare groep, onafhankelijk van hun sociaal-economische status, geslacht, 

godsdienst of afkomst. 

De vrouwengroep biedt tegen een laag tarief trainingen aan in computervaardigheden, kleding 

maken en houtbewerking aan. Later zijn daar ook trainingen voor metaalbewerker, monteur, 

metselaar, elektricien, schoenreparatie en breien bijgekomen. 

Door de grote vraag naar trainingen is er behoefte aan een groot opleidingscentrum. Eerder kreeg de 

Nakuru Women Group goederen van onze zusterorganisatie Tools to Work (zie foto). Maar dat was 

niet genoeg om in de behoefte te kunnen voorzien. Aan Betuwe Wereldwijd hebben ze vervolgens 

om aanvulling gevraagd. Het gaat om: 

5 elektrische naaimachines 

10 handnaaimachines 

5 trapnaaimachines 

10 strijkbouten 

5 elektriciensets 

5 uitgebreide timmersets 
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St Jude Self Help Group bevindt zich in de stad Ol Kalou in Kenia. In het district staan ongeveer 75% 

van de schoolgaande kinderen ingeschreven op de lagere school. Op de middelbare scholen is dit nog 

maar 50% van de kinderen. Het district kent één van de hoogste percentages van HIV infecties in 

Kenia, geschat op ongeveer 30%. In 2009 werd het aantal kinderen in Kenia dat wees werd omdat 

hun ouders aan aids overleden geschat op 1,2 miljoen. 

St Jude Self Help Group is opgericht na de verkiezingsrellen in 2008, om een veilig plek te creëren 

voor  kwetsbare groepen in de omgeving. Vanuit een kerkgebouw geven zij trainingen aan de 

bevolking in de provincie Rift Valley (Bonde la Ufa) en in het district Nyandarua. De trainingen zijn 

zeer gevarieerd: naaien, breien, catering en landbouw trainingen zijn enkele voorbeelden. Daarnaast 

geeft St Jude Self Help Group ook trainingen op het gebied van financiën. En als dat nodig is geven ze 

extra begeleiding. Sinds de oprichting hebben veel studenten een opleiding succesvol doorlopen. 

 

De verkoop van producten zoals schooluniformen, bedden en zaailingen levert St Jude ook enige 

inkomsten op.  

Door het bijbrengen van vaardigheden zoals kleding maken ze het mogelijk dat de studenten na hun 

opleiding een eigen bedrijfje kunnen starten of bij lokale bedrijfjes een baan kunnen vinden. 

Daarmee krijgen ze hun eigen inkomsten en kunnen voor zichzelf zorgen. Ook leidt de kennis die ze 

nu hebben over HIV/Aids tot ander gedrag. 

3 overlock naaimachines 

10 batterij naaimachines 

  5 borduurnaaimachines 

  5 trapnaaimachines 

10 handnaaimachines 

10 elektrische naaimachines 

  1 industriële naaimachine 

10 gebogen borduurscharen 

15 naaischaren 

10 strijkijzers 

 

 

Wasweta Women Group is in maart 2005 opgericht, met als doel zich inzetten voor mishandelde 

en/of gehandicapte jongeren en vrouwen door het geven van trainingen en het bespreekbaar maken 

van de problemen waar de deelnemers tegenaan lopen. De organisatie is gevestigd in het Rachuonyo 

district in Nyanza, waarin het ook opereert. WWG telt 328 leden, waarvan 254 vrouwen, 46 jongeren 

en 28 mannen. Ze hebben 22 mensen in dienst: vijf vaste krachten en zeventien vrijwilligers. 

Dat het voor vrouwen in Afrikaanse landen vaak moeilijk is een waardige positie in de maatschappij 

te verwerven en te behouden, is algemeen bekend. Wat deze groep zo bijzonder maakt, is dat ze 

naast de opleidingen die gericht zijn op het uitoefenen van een beroep, voorlichtingen geven over 

het geweld tegen vrouwen en hoe het gestopt kan worden. In de meeste Afrikaanse landen is het 

voor vrouwen moeilijk om een waardige positie in de maatschappij in te nemen, laat staan 

behouden.  

50 computers 

35 naaimachines 

5 breimachines 

10 strijkbouten 
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Suriname 

 

Mr. Huber Stichting is een van de weinige stichtingen in Suriname die zich inzet voor kinderen en 

jong volwassenen met een beperking. 

Sinds 2013 werken Betuwe Wereldwijd en Mr. Huber Stichting samen. Het gaat hierbij om de 

overdracht van materialen, gereedschappen en kennis voor het opzetten van een afdeling voor 

verhuur van medische hulpmiddelen. Mr. Huber Stichting heeft daarbij, in samenwerking met ons, 

een sociale leerwerkplaats voor (jonge) mensen met een beperking ingericht en opgezet. Zij leren 

hier hoe ze de hulpmiddelen zelf kunnen onderhouden. 

Doordat de Surinaamse overheid steeds 

verder bezuinigt is de Mr. Huber Stichting 

meer aangewezen op eigen inkomsten. Om 

meer inkomsten te verkrijgen en meer 

dagactiviteiten te kunnen aanbieden breidt 

Mr. Huber Stichting de bestaande werkplaats 

uit met een fietswerkplaats. Hier willen ze 

fietsen opknappen om ze daarna te 

verhuren, te verkopen en te 

onderhouden. Met slechts weinig extra 

apparatuur en gereedschappen is de 

uitrusting van de werkplaats op orde. Verder 

is een voorraad fietsen en fietsonderdelen 

nodig als opstartkapitaal. Daarmee kunnen 

de eerste inkomsten worden gegenereerd. 

Deze eenmalige investering is voldoende om 

het project financieel zelfstandig te maken. 

100 Fietsen 

100 Fietsonderdelen 

    2 Fietsenmaker gereedschapsets 

 

 

Huize Siembah is een bejaardentehuis aan de overkant van de rivier bij Paramaribo. Er wonen 

ouderen, 60+, mannen en vrouwen. Met name mensen die geen familie meer hebben, of geen 

familie in de buurt hebben die voor hen kunnen zorgen en vaak ook niet kunnen bezoeken. Voor 

mensen die bij Huize Siembah verblijven is het vaak de laatste fase in hun leven. Ze leven onder zeer 

basale omstandigheden. De financiële crisis heeft ook hier z’n weerslag. 

Stichting Siembah wordt gefinancierd door de overheid. Dat houdt in dat het personeel en de 

huisvesting betaald wordt. De basisopvang bij Huize Siembah is geregeld. Maar geld en materiaal 

voor extra zaken voor het werk door het personeel en het verblijf voor de ouderen ontbreekt in alle 

vormen. Zo waren er geen stoelen om mensen onder de douche te zetten en geen goede rolstoelen 

of rollators. Eerder in 2017 hebben we een groot aantal goederen naar Huize Siembah verzonden. 

Van verpleegbedden en badstoelen tot emmers en tuingereedschap. Daarmee hebben we Stichting 

Siembah kunnen helpen met het bieden van een menswaardige laatste fase van hun leven van de 

ouderen. 
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Eén van onze medewerksters verblijft  minimaal twee maanden per jaar in Paramaribo. Daardoor zijn 

er nauwe contacten en kunnen we goed meekijken hoe de goederen worden besteed. 

In dit vervolgproject verzenden we een aantal aanvullende materialen. Het gaat om: 

20 rollators 

15 bakjes voor de Rollator 

  4 rolstoelen 

  8 bedophogers 

  3 douchestoelen 

  1 hoge wc bril 

  1 ruggesteun 

  1 gordelband voor tillift 

  1 po-stoel 

  5 krukken 

  1 computer 

14 kleine medische tangen 

  2 glucosemeters 

materiaal t.b.v. bloedprikken 

incontinentie materiaal voor mannen 

 

  

Stichting RiKa (Re-integratie Kansarmen) is ontstaan op initiatief van enkele (oud) medewerkers van 

het PCS (Psychiatrisch Centrum Suriname). Er was bij het PCS veel positieve 

ervaring met de FACT-methodiek (Function Assertive Community Treatment), 

een combinatie van begeleiding, rehabilitatie en hulp bij herstel (middels de 

herstelmethodiek).  Mede door deze positieve ervaringen is men vanaf maart 

2014 gestart met een “pilot” voor een hele specifieke en kwetsbare doelgroep, 

een doelgroep waar weinig aandacht voor was en veelal tussen wal en ‘t schip 

raakt. Het gaat over m.n. mannen, dak- en thuisloos met een dubbele diagnose: 

psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving. De plannen liggen er. 

Er is een bijzonder  initiatief met tot op heden goede resultaten. Waar behoefte 

aan is, is goed bruikbaar materieel om het werk makkelijker te kunnen uitvoeren. 

Bij het bezoek van Stichting Betuwe Wereldwijd aan de Stichting RiKa hebben we 

dat met eigen ogen kunnen aanschouwen.  We zagen enthousiaste, hardwerkende mannen die vol 

goede moed op de plantage aan het werk waren en het naar hun zin hadden. 

De landbouwgrond in Suriname is, zeker op de oude plantages, uiterst vruchtbaar. Dat is een 

absolute pré voor het slagen van dit project.  Maar grond bewerken vraagt goed materieel. En dat 

ontbreekt veelal. Er is wel het een en ander gedoneerd door Surinaamse  bedrijven, maar dat is niet 

voldoende. De stichting RiKa doet nu een beroep op Stichting Betuwe Wereldwijd om hierbij te 

ondersteunen. Aan de bijgevoegde materialenlijst blijkt ook wel waar de behoefte ligt. 

2 sets gereedschap voor metaalbewerking 

1 set timmer gereedschap 

3 set landbouwgereedschap 

2 sets gereedschap voor electriciens 
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1 lasmachine 

1 boormachine 

3 kruiwagens 

4 fietsen  

4 sets gereedschap voor fietsenmaker 

2 elektrische handzagen 

2 kettingzagen 

1 ploeg voor achter de tractor 

1 naaimachine 

 

 

Uganda 

Young Women’s Christian Association of Uganda (YWCA) biedt sinds 1952 meisjes en vrouwen 

lokaal opleidingen aan. YWCA leert hen vaardigheden zoals het maken van kleding. Daarmee kunnen 

ze een zekerder bestaan opbouwen. Bovendien dragen ze zo hun steentje bij aan de versterking van 

de economie van hun land. Sinds de oprichting hebben al veel studenten een opleiding succesvol 

afgerond. YWCA bevindt zich in Kampala, maar geeft trainingen op tientallen plekken in Uganda, 

onder andere in Tohoro en Amuria. 

YWCA heeft ons om de volgende goederen 

gevraagd: 

20 elektrische naaimachines 

10 trapnaaimachines 

10 handnaaimachines 

  2 overlock naaimachines 

10 borduurnaaimachines 

10 breimachines 

40 desktop computers 

10 laptops 

  5 laserprinters 

  2 beamers 

De wens van YWCA is om met meer machines 

meer praktijk-uren voor de leerlingen te 

kunnen bieden. Ook hopen ze hiermee meer 

leerlingen te kunnen opleiden. De uitbreiding 

naar meer verschillende soorten machines 

maakt het daarnaast mogelijk dat vrouwen en 

meisjes hun vaardigheden uitbreiden met speciale technieken. Daarmee kunnen zij hun inkomsten 

vergroten. 

Met de sterke uitbreiding van het aantal computers wil YWCA de computervaardigheden van de 

studenten en de toegang tot internet vergroten.  
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De CADWA-vrouwen werken samen: ze naaien, bewerken het land, maken aardewerken potten etc. 

Daarmee verdienen ze wat geld waarmee ze hun (grote) families kunnen onderhouden. Ook helpen 

ze behoeftige mensen in de dorpen. Binnen de coöperatie bundelen ze krachten en kennis en gaan 

samen ondernemend aan de slag. De groep heeft o.a. een revolving fund opgericht. Hierbij vloeien 

de opbrengsten terug in een fonds en worden weer aangewend voor nieuwe investeringen. De 

opbrengsten komen dus nooit bij de oorspronkelijke verstrekkers terug. 

Sinds kort richt de groep zich ook op trainingen in het 

maken van kleding. Er is echter gebrek aan naaimachines. 

Ook kan CADWA extra landbouwgereedschap goed 

gebruiken: met eenvoudig gereedschap kunnen ze de 

vruchtbare grond beter bewerken. 

Met meer machines en meer gereedschap kunnen meer 

vrouwen in buurdorpen meedoen. Als ze meer kunnen 

produceren kunnen ze ook meer sparen en daarmee meer 

families helpen. Met meer inkomsten kunnen zij ook 

vrouwen helpen die geen lid zijn. Veel vrouwen zouden 

wel willen meedoen, maar kunnen de lidmaatschapskosten 

(nog) niet opbrengen, ook al zijn die erg laag. Werken in 

een coöperatie maakt dat de vrouwen krachtiger kunnen 

optreden in het nemen van beslissingen.  

5 landbouwsets 

5 handnaaimachines 

5 elektrische naaimachines 

3 borduur naaimachines 

2 overlock naaimachines 

3 breimachines 

2 weefgetouwen 

2 laptops 

1 printer 

5 fietsen 

1 generator 

 

Het Ankole Western Institute of Science and Technology (AWU) biedt sinds 2007 lokaal opleidingen 

aan jongeren. AWU bevindt zich in Kabwohe, een plaats in west Uganda in de buurt van de stad 

Mbarara. Naast opleidingen op administratief gebied, het maken van kleding en houtbewerking is 

een belangrijk onderdeel het opleiden van de jongeren tot agrariër. 

AWU heeft weinig middelen om gereedschappen en andere middelen aan te schaffen. Tegelijkertijd 

groeit het AWU: er komen meer leerlingen en meer lokale groepen die willen leren en oefenen. Er is 

een nieuw aanbod van praktische opleidingen op een laag niveau, zoals kleermaken, houtbewerking 

en bouw. Tenslotte is ook de demonstratie-boerderij aan het uitbreiden. Hier komen studenten 

praktijkervaring opdoen en ook lokale boeren komen hier om te leren. Een hogere productie 
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betekent dat meer landbouwproducten verkocht kunnen worden. En dus een toename van 

inkomsten. 

 

De volgende goederen worden opgestuurd: 

10 elektrische naaimachines 

15 handnaaimachines 

10 breimachines 

30 computers 

  5 laptops 

  2 printers all-in-one 

  3 laserprinters 

  2 beamers 

20 typemachines 

  1 kopieermachines 

10 fietsen 

  1 metaalbewerkingset 

30 landbouwsets 

20 timmersets 

  1 schaafmachine 

  5 decoupeerzaagmachines 

  2 handcirkelzagen 

  1 verstekzaagmachine 

  6 schuurmachines 

20 metselsets 
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Het Revelation Childrens Ministries International (RCMI) biedt de meest kwetsbare groepen in Jinja 

sinds 2008 lokaal trainingen en opleidingen aan. Naast kinderen, kwetsbare jeugd en vrouwen met 

HIV/aids, gaat het hierbij ook om weduwen van aidspatiënten. RCMI maakt het hen mogelijk om een 

vak uit te oefenen door hen kennis en vaardigheden bij te brengen. Ze geven opleidingen in het 

maken van kleding, houtbewerking en metaalbewerking. 

Tijdens de trainingen aan vrouwen worden producten gemaakt. Deze producten, zoals sieraden, 

worden verkocht. Een geheel ander product dat wordt gemaakt met naaimachines is herbruikbaar 

maandverband. Het wordt verkocht tegen een laag tarief, zodat het door vrouwen met een laag 

inkomen aangeschaft kan worden. Het gebruik van maandverband voorkomt schooluitval van 

meisjes. Een ander voordeel van dit herbruikbare maandverband is dat het minder afval produceert. 

Ze zijn eenvoudig te wassen met water en zeep.RCMI geeft ook marketing-trainingen om de 

producten beter te kunnen verkopen. Met de inkomsten van de verkoop is een stuk land gekocht 

waar in 2010 klaslokalen zijn gebouwd. Hier kunnen arme kinderen scholing krijgen. 

Ondertussen is er een kinderopvang, wordt basisonderwijs gegeven en is een technische opleiding 

gestart met een naai-, houtbewerking- en metaalopleiding. Ook bij de technische opleidingen 

worden artikelen gemaakt die weer verkocht worden, zoals meubels. Omdat veel mensen een 

opleiding willen volgen wil RCMI bestaande opleidingen uitbreiden en meer opleidingen starten. 

De goederen die RCMI 

gevraagd heeft zijn: 

  2 timmersets 

  2 metselsets 

  2 elektriciensets 

  2 loodgietersets 

  2 automonteursets 

  2 metaalbewerkersets 

  2 schoenmakersets 

  2 smidsets 

10 fietsen 

  5 rolstoelen 

10 rollators 


