


Verantwoording projectvoorstel Zimbabwe 
 
Opzet en faciliteren van een sociale werkplaats - elektronica -  voor 100 jongeren 
met een handicap. 
  
Land   Zimbabwe 
Partnerorganisatie Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust  (LCDZT) 
Contactpersoon        Mr. Benedict Chikwanha  
Plaats   Harare  
Gevraagd bedrag € 46.500,- 
Partner  Sharing Success / Buhold Industries 
  
  
Bijdrage  Buhold Industries                € 46.500,- 
  
  
  
 



• Noodzaak 
• Jongeren met een handicap hebben weinig tot geen kansen op de reguliere 

arbeidsmarkt.  
 
• Activiteiten 
• Doordat het stroomnet in Zimbabwe, zoals in veel Afrikaanse landen, onregelmatig 

stroom levert is het nodig tussen het net en de te gebruiken apparaten een 
overspanningbeveiliger te schakelen. Daar is dus een grote behoefte aan.  

• In samenwerking met Seta Foundation (de ‘Corporate Social Responsibility Division’ 
of Mukonitronics (Private) Limited) is door LCDZT een businessplan opgezet voor 
het maken hiervan:  

• De overspanningbeveiligers worden gemaakt door jongeren met een handicap. 
• De hele productie zal enkel aan Mukonitronics geleverd worden. Zij garanderen 

afname van de producten.  
• De partnerorganisatie LCDZT selecteert de geschikte jongeren, zorgt voor 

productieruimte en levert de ruwe materialen.  
• SETA zal de expertise leveren voor de productie en de jongeren gedurende de 

eerste drie maanden intensief trainen en begeleiden.  
• De verwachting is dat 4 tot 7 maanden na aanvang de eerste opbrengsten 

gerealiseerd zullen worden.  
 
• Doelen 
• 100 jongeren met een handicap zullen direct profiteren van dit project. Zij krijgen 

een werkplek en kunnen hun eigen inkomen verdienen. Op wat langere termijn kan 
het project uitgerold worden en kunnen 500 jongeren hun voordeel hiermee doen.  

 



 Studenten bezig met het solderen van de 
overspanningbeveiligers. Er zijn al 1500 stuks geproduceerd.  

 







• Projectvoorstel Zuid-Afrika    

• 100 jongeren met een handicap aan werk helpen door het geven van 
vakopleiding 

 

• Land   Zuid-Afrika 

• Plaats  1e Bronkhorstspruit / Groblersdal  

    2e Port Elisabeth 

• Projectomschrijving 100 jongeren met een handicap aan werk helpen 
   door het geven van vakopleiding 

 

• Partnerorganisatie Sizanani Children's Home 

 

• Initiatiefnemer Prof.dr. Adri Vermeer 

    Emeritus Hoogleraar    
   Orthopedagogiek Universiteit Utrecht 

 



Ook blinde jongeren willen graag een vakopleiding volgen en aan het werk. Ze 
moeten daarvoor echter  wel de kans krijgen. 
 



 Noodzaak 

Jongeren met een handicap hebben geen kans op werk. Een goede 
vakopleiding geeft hen mogelijkheden voor de toekomst en lost het 
probleem op dat zij doelloos rondhangen zonder perspectief. De jongeren 
hebben veelal geen enkele vooropleiding. Het leren lezen en schrijven 
vormt voor vele de basis om een vak te leren. 

 



Een voorbeeld van een leer/werkproject voor jongeren met een verstandelijke 
beperking 



• Sizanani Children’s Home is een centrum voor kinderen en jongeren met een 
handicap. Deze organisatie werkt samen met het Liliane Fonds. Onder Sizanani 
Children’s Home vallen zes centra voor dagopvang van kinderen met een handicap 
en hun ouders. De kinderen en soms de ouders verblijven hier omdat de kinderen 
moeten revalideren. Of omdat ze elke dag hulp nodig hebben vanwege hun 
verstandelijke beperking of medische situatie. Om de verblijftijd zinvol door te 
brengen is er voor de jonge kinderen dagbesteding. Voor de jongvolwassenen zijn 
er weinig passende activiteiten. De jongeren vervelen zich en hangen doelloos 
rond. Dit terwijl ze wel de potentie hebben om iets te leren of te werken. 

 

• Er wordt een projectleider aangesteld die inventariseert welke vakopleidingen het 
meest passen bij de jongeren en welke behoefte er aan werk is bij bedrijven. 
Tegelijkertijd wordt de (vak)opleiding aan de jongeren gestart. Analfabeten leren 
eerst lezen en schrijven. Degene die dit al kunnen volgen direct een vakopleiding 
zoals het omgaan met computers. 

 

• De lessen worden gegeven in de nu beschikbare ruimten. Dit betekent dat de 
ruimten gedeeld moeten worden met degene die de ruimten nu gebruiken. Dat is 
geen wenselijke situatie maar voor het eerste jaar de beste optie. Na het eerste 
jaar wordt bekeken of het bouwen van een nieuwe ruimte mogelijk is.  



 

• Er bestaat een enorme behoefte aan een dergelijk initiatief. Ook buiten het 
centrum bevinden zich honderden jongeren met een handicap die zeer goed 
geholpen zouden zijn met een dergelijke vakopleiding en bemiddeling naar werk.  

 

• Sizanani Children’s Home wil graag in contact komen met werkgevers in Zuid-Afrika 
die de opgeleide jongeren kunnen plaatsen. Dit project kan bijdrage aan de 
Maatschappelijke Betrokkenheid van die organisaties. 

 

• Sharing Success is een participatiefonds dat zich speciaal richt op ondernemers, 
waarbij donaties verder kunnen gaan dan alleen het storten van een bedrag. De 
aanwezigheid van ondernemers in Zuid-Afrika is waardevol om dit project te laten 
slagen. Uitgangspunt van dit initiatief is dat ondernemers wel degelijk bereid zijn 
hun succes te delen met kinderen in Zuid-Afrika die het niet gemakkelijk hebben. 
Een kind met een handicap heeft immers veel minder kansen. Sociale acceptatie 
speelt hierbij een belangrijke rol. Sharing Success maakt geen kosten en wil alle 
activiteiten zo transparant mogelijk maken zodat deelnemers de zekerheid hebben 
dat hun bijdrage optimaal wordt besteed. Door de samenwerking met het Liliane 
Fonds wordt dit project professioneel en betrouwbaar beoordeelt, uitgevoerd, 
bewaakt en verantwoord. 

 

 


