
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EINDRAPPORTAGE 

 
 Alpha, a participant of the project (on the picture): "I learned from the time 

management of the Dutch, Now I make my own schedule every day. I write down 
the activities that I want to do and get it done."    
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Doel 
De partner van World Servants in Zuidelijk Afrika is Youth for Christ. Met hun nationale organisaties in 
onder andere Zuid-Afrika en Zimbabwe werken we samen aan projecten die ondersteuning bieden aan 
gemarginaliseerde groepen in hun samenleving. Deze projecten worden ook gebruikt om de vaardigheden 
als samenwerken, leidinggeven en plannen van de stafleden en vrijwilligers van Youth for Christ te 
vergroten. In Zimbabwe wordt in de periode 2016 - 2018 het Vocational Training Centrum van Youth for 
Christ weer operationeel gemaakt. Hierdoor krijgen jongeren uit de omgeving de gelegenheid een vak te 
leren. Een vakbekwaam persoon is als zelfstandige beter in staat een eigen inkomen te verdienen in een 
land waar het "officiële" werkloosheidspercentage 80% is.      

Projectactiviteiten 
Het "Willow Park" Vocational Training Centrum (VTC) 
ligt vlakbij Esigodini op circa 25 km van Bulawayo. In 
2016 gaan we voor de eerste fase van de renovatie hier 
met 2 groepen bestaande uit Afrikaanse en Nederlandse 
jongeren aan de slag om: 
* de vervallen kippenschuur (zie foto) te vernieuwen; 
* watervoorziening te verbeteren door de bouw van een 
   nieuwe watertoren met een grotere inhoud; 
* de oude watertank geschikt maken voor visteelt;  
* bestaande klaslokalen voor onder andere 
   metaalbewerking renoveren. 
 
Samen met de medewerkers van Youth for Christ 
worden er een Lifeskills programma en activiteiten op basisscholen gedaan. Daarbij wordt de relatie met 
de omliggende gemeenschappen verder opgebouwd door diverse sport- en culturele activiteiten.         

Uitvoering en voortgang 
Dit was het eerste project in Zimbabwe en daarom al een uitdaging voor de partner. In het voortraject was 
er veel overleg geweest over de aanpak en mede daardoor kon het project met de eerste World Servants 
groep redelijk goed van start gaan. Knelpunten waren de levering van de bouwmaterialen en de 
organisatie van de activiteiten met de gemeenschap. Bij de groep ging het al een stuk soepeler.  
 
Begin 2017 kon de balans opgemaakt worden: de kippenschuur is zover klaar dat hij gebruikt kan worden. 
Wel moeten er in opdracht van de leverancier / afnemer van de kuikens nog enkele aanpassingen gedaan 
worden. Deze zullen komende zomer uitgevoerd worden. 
Met name voor de kippen, omdat zij veel water nodig 
hebben, is de watervoorziening verbeterd en de 
opslagcapaciteit fors vergroot. Er is een nieuwe 
watertoren gebouwd en voorzien van grote watertank. 
Ook de gebouwen zijn hierop aangesloten. 
Ten behoeve van de viskwekerij is de oude watertank 
volledig gerenoveerd en versterkt – zie foto. Deze gaat 
gebruikt worden voor het opkweken van de kleine 
vissen. Daarna gaan ze naar grote vijvers die aan de 
voet van het terrein komen te liggen. Men is reeds met 
het uitgraven begonnen.  
De lokalen voor de hout- en de metaalbewerking zijn al grotendeels gerenoveerd. In de tussentijd is ook de 
container met gereedschap uit Canada op het trainingscentrum aangekomen. 
 
De interactie tussen de Nederlandse en Zimbabwaanse jongeren was intensief doordat men drie weken 
lang, dag en nacht, met elkaar optrok. Beide groepen gaven aan veel van elkaar geleerd te hebben op het 
gebied van persoonlijke ontwikkelingen, geloof en maatschappelijke betrokkenheid. Een doelstelling was 
ook om de relatie met de gemeenschap, Mhtsede, weer op te bouwen. Dit is vormgegeven door een 
kinderprogramma op de basisschool aangevuld met een Lifeskills programma voor de oudste groep. 
Verder werd er gevoetbald en werden de lokale kerkdiensten bezocht. Er moest wel omzichtig te werk 
gegaan worden. Druk van buitenaf (controlebezoek van de overheid) zorgde ervoor dat de huisbezoeken 
niet door gingen. Inwoners waren bang voor de gevolgen – de reactie hierop van de overheid kan het 
sturen van een knokploeg zijn.           
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Resultaten 
Ten aanzien van het project zijn er flinke stappen gemaakt zoals blijkt uit het verslag van Sheunsuh, de 
coördinator van het project: “This is taking shape and we are seeing results in construction. The 
various building sites are progressing and some are complete. The chicken run is ready to operate 
and the technical advisors have been at the site and require for a bio-security exercise to be done 
before we start, the biggest threat being monkeys.  
There has also been a move to get natural fish 
ponds prepared and worked on at the next 
project for a mix of breading as recommended by 
technical team. On the whole, the project is 
moving faster than expected despite the 
challenges. We need to continue to work 
together to see the results.” 

 
Een ander resultaat is dat er een kandidaat bereid 
gevonden is, Mr. Ncube, om het management van 
het centrum op zich te nemen. Een uitdaging is nog 
de financiering van zijn salaris voor de opstartfase. 
Samen met hem is er ook contact gelegd met twee 
andere trainingscentra om ervaringen te delen onder andere ten aanzien van de opstartfase en de 
behoeften van de markt / samenleving. Dit heeft ertoe geleid dat het centrum ook aandacht gaat geven 

aan het onderhouden van de eigen leefomgeving.  Sheunsuh schrijft in zijn voortgangsrapportage: “Nature 
conservation and environmental awareness will be part of this centre to help equip young people with 
best practices and preservation methods to help maintain a safe and conjucive environment for growth 
and community benefit. Other skills that will be taught are tree planting, flora and fauna studies and 
various small nature conservation.” 

 
Boeiend is de groei in betrokkenheid van jongeren 
uit de omgeving bij het project. Prince en Alpha – 
zie foto hiernaast -  zijn goede ambassadeurs voor 
het project. Zij betrekken er andere jongeren uit 
Mhtsede bij en nemen hen mee naar het centrum.  
Hun ervaringen met dit project staan op de 
website van de World Servants. Deze, en ook 
updates van het project, zijn te vinden met hulp 
van de link: worldservants.nl/projectarchief2016 
Prince staat ook de foto die op de voorkant van 
deze rapportage staat. 
 
Uitdagingen zijn er ook; de geïntroduceerde ‘bonds’, lokaal waardepapier omdat er niet voldoende US$ 
biljetten in omloop zijn, hebben het vertrouwen in de eigen economie niet verbeterd. In tegendeel, eerder 
verslechterd ook doordat een persoon maar US$ 50,-- per dag mag opnemen. Zakelijk gezien is dat in een 
land met een grote informele economie een ramp.  
De proef met 100 kippen waarbij de verzorgers gedurende een periode van vijf weken begeleiding en 
training kregen over hoe je ze moet verzorgen ging helaas niet door. De instructeur was ontslagen en had 
geen mogelijkheden om dit als vrijwilliger, onbetaald te doen. 
YfC Zimbabwe en World Servants hebben een planning gemaakt waarbij er dit jaar (2017) opnieuw twee 
groepen jongeren uit Nederland komen assisteren bij fase 2. In deze fase gaan we door met de renovatie 
van de gebouwen, zoals de varkensschuur en wordt er verder gewerkt aan de aanleg van de visvijvers. 
Voor fase 3 staat er nu een groep gepland in 2018.      

Financiële verantwoording 
De projecten in 2016 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2016 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 74 
t/m 81. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2016 
 

 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA316
https://www.worldservants.nl/jaarverslag_2016


 

 

 

 

 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


