TUSSENRAPPORTAGE
In één van de opgeknapte leslokalen werd in augustus al de eerste training gegeven aan
de jongeren uit Mthsede en hun familie over het opfokken van kippen. Ook de aanwezige
Nederlandse jongeren luisterden aandachtig mee.
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Doel: het operationeel maken van het ‘vocational training centre’ zodat jongeren uit de omgeving een vak
(skills) leren, waardoor ze een eigen inkomen kunnen verdienen om zo hun opleiding te kunnen bekostigen of bij
te dragen aan het inkomen van hun familie.
Uitvoering door World Servants-groep
De eerste groep (ZW117) metselde nieuwe
binnenmuren in de kippenschuur (foto),
verving het dak van de metaalwerkplaats,
stukadoorde de binnenkant van de vistank
(foto) en groeven een geul voor waterleiding
die de tank van water moet voorzien.

Deze groep maakte de binnenmuren van de
kippenschuur af en stukadoorde deze. Ook
werd de hellingshoek van het dak verbeterd
zodat het water er nu goed afloopt. Van de
timmerwerkplaats en het kantoor & de opslag
werden de buitenmuren gestukadoord.
Tijdens dit project verzorgde het bedrijf
‘PROfeeds’ een training – zie foto voorzijde.
Hieraan namen 20 mensen uit Mthsede deel.

Voortgang
Begin november kwamen de eerste 100
kuikens. Deze groeien goed en worden later
geslacht. Een volgende batch is al besteld.

Het trainingscentrum is officieel geregistreerd
en er is een director aangesteld. Aan het
curriculum wordt gewerkt en men wacht op de
accreditatie van het Ministerie van Onderwijs.
ZW217 zorgde ervoor dat de varkensstal een
nieuw dak kreeg. Op de foto hieronder
worden daarvoor eerst de balken vervangen.

Meer informatie over dit project (ZW117 &
ZW217) en de updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording
In de zomer van 2018 gaat een World
Servants groep de werkzaamheden afronden.
In mei 2018 ontvangt u een eindrapportage
over de voorgaande 2de fase.
Het project zal financieel verantwoord
worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei
2018 beschikbaar komt.

