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Dumisani (Dumi) Dewa, project leader: “the lessons learnt from these projects have 

led to an improvement in planning, execution and the establishment of better 
systems for job distribution and more responsibilities on decision making." 

ZW117 en ZW217 Renovatie van stallen en 
afbouw lokalen voor Vocational Training Centre 
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Doel 
De partner van World Servants in Zuidelijk Afrika is Youth for Christ. Met hun nationale organisaties in 
Zuid-Afrika en Zimbabwe werken we samen aan projecten die steun bieden aan gemarginaliseerde 
groepen in hun samenleving. De projecten voeren we gezamenlijk uit met jongeren uit Nederland en 
Zimbabwe. Deze projecten worden ook gebruikt om de capaciteit van de stafleden en vrijwilligers van 
Youth for Christ te versterken. 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 
Esigodni op circa 25 km van Bulawayo. In de zomer van 2017 gaan we 
hier opnieuw met twee groepen bestaande uit Afrikaanse en 
Nederlandse jongeren aan de slag om: 

 vervallen stallen te vernieuwen. Op de foto staat de 
varkensstal met het nieuwe dak; 

 vijvers aan te leggen voor het kweken van vis;   
 klaslokalen af te bouwen (hout- en metaalbewerken)  

 Samen met de medewerkers en vrijwilligers van Youth for 
Christ doen we een Lifeskills programma en activiteiten op 
basisscholen. Daarbij bouwen we de relatie met de omliggende gemeenschappen verder uit door 
diverse sport- en culturele activiteiten.       

Uitvoering en voortgang 
Zowel in juli als augustus ging een team van Zimbabwaanse en 
Nederlandse jongeren aan de slag om de gebouwen verder te 
renoveren. Youth for Christ had de nodige ervaring opgedaan wat 
maakte dat de uitvoering beter verliep. Er is gewerkt aan de 
kippenstal, de varkensstal, de vistank, de klaslokalen en het 
administratiegebouw bij de ingang van het centrum wat dienst gaat 
doen als receptie, kantoor, opslag en gastenverblijf. Dit gebouw – zie 
foto hiernaast - is eerst schoon gebikt en opnieuw gestukadoord, de 
kozijnen en de ramen zijn geverfd en schoongemaakt.   
 
Bij de kippenstal zijn de muren opnieuw gemetseld en gestukadoord 
(zie foto hiernaast) en deze is nu klaar. In de stal zijn de eerste 100 
kuikens al groot gebracht (zie foto voorzijde) tot ze geslacht konden 
worden. Er zit een nieuw dak op de varkensstal en deze wordt dit jaar 
(2018) afgebouwd.  
 
De vistank is een uitdaging; nadat deze verstevigd en gestukadoord 
was, bleek deze toch nog te lekken. Na reparatiewerkzaamheden aan 
de naden bleek dit nog steeds zo te zijn.  Youth for Christ gaat 
deskundigen raadplegen hoe    dit het beste te verhelpen is. Het 
schoonmaken van de grote visvijvers is gedaan. Deze moeten nu 
eerst dieper gemaakt worden met hulp van een graafmachine. 
Daarna kan er folie in aangebracht worden.   
In de klaslokalen zijn de bouwwerkzaamheden afgerond. Hier gaan 
we dit jaar nog de verlichting verbeteren en zorgen voor voldoende 
stopcontacten.  Project updates en de bijbehorende foto’s zijn te 
vinden op de website worldservants.nl/projectarchief2017. 
  
Door het World Servants & Youth for Christ team werd er een 
kinderprogramma georganiseerd met een (bijbel)verhaal, liedjes, 
spelletjes en knutselwerkjes (zie foto) voor de honderden kinderen in 
Mtshede en Mawabeni. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met 
de leerkrachten van de plaatselijke basisschool.  

https://www.worldservants.nl/zimbabwe/ZW117
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In Mtshede deden we ook het Voetbal voor Water (F4W) 
programma (zie foto) dat voetbaltrainingen combineert met 
hygiëne voorlichting. Dit sloeg zo goed aan dat de jongeren uit 
Mtshede die bij het project betrokken waren dit F4W 
programma willen continueren. Zij hebben daarom de 
meegenomen materialen gekregen om dit vorm te geven. 
Uiteraard werden er verschillende voetbalwedstrijden 
gespeeld en spelletjes gedaan met de kinderen.  
Het Lifeskills programma is gedaan met 90 kinderen uit de 
hoogste klassen van de basisschool in Mawabeni. Met name de 
meisjes gingen steeds vrijer praten over hun persoonlijke 
situatie. Mooi dat ze ervaringen konden delen en elkaar 
bemoedigen. 
  

Resultaten 
Resultaten van de projecten waren nu al zichtbaar. Prince en Alpha, de twee 
jongens uit Mthsede, deden dit jaar opnieuw mee aan het project. Dat waren 
andere jongens geworden die nu vrijuit communiceerden, initiatief namen en 
zelfvertrouwen uitstraalden. Zij geven aan veel geleerd te hebben van het 
vorige project. Ook de betrokkenheid van de gemeenschap is toegenomen. Dat 
bleek al bij de training van PROfeeds over het houden van kippen waar ruim 20 
mensen uit Mtshede aan deelnamen. Een aantal van hen was betrokken bij het 
opfokken en slachten van de eerste batch van 100 kuikens. Deze zijn voor de 
kerst geslacht en verkocht en deels gebruikt als betaling aan degenen die 
hieraan meegewerkt hadden. Pastor Philip Mdluli en zijn vrouw gaan de 
volgende batch met kuikens begeleiden en hun kennis en ervaring overdragen 
aan de studenten en andere geïnteresseerde jongeren uit de omgeving. 
 
Florence Chamarengah is aangesteld als coördinator, zie foto. Onder haar 
leiding is er hard gewerkt om aan alle eisen van de overheid te voldoen die 
nodig zijn om geaccrediteerd te worden. Al het benodigde papierwerk hiervoor 
is bij de overheid ingediend zodat de deelnemers aan de trainingen dit bij goed 
resultaat kunnen afronden met een officieel erkend certificaat. Terwijl men 
wacht op de definitieve goedkeuring heeft de VTC wel toestemming gekregen 
om te starten met de opleiding voor het ‘National Foundation Certficate” – zie 
de foto hiernaast van de wervingsposter. Hiervoor zijn al 14 studenten 
aangenomen. Nog vijf anderen hebben zich aangemeld maar die moeten hun 
toelatingsprocedure nog afronden. De cursus start 18 juni en duurt zes 
maanden en wordt in november 2018 afgesloten door het maken van een 
landelijk erkend schriftelijk examen. Na de dagelijkse lessen helpen deze 
studenten mee om de kippen te verzorgen en zo ervaring op te doen.   
    
Tegelijk werkt men ook aan het curriculum / lesprogramma voor de cursussen 
hout- en   metaalbewerking. Als het curriculum voor deze trainingen af is, gaan 
deze van start. Hiermee wordt niet gewacht totdat een klas vol zit, maar zal er 
worden begonnen met de groep mensen die zich tot dan toe heeft aangemeld.  
 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 84 
t/m 90. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2017 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

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


