
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Florence Chamarengah, trainer and coordinator: “three boys and eight girls have 
started the course which will last up to February 2019. When they write these 

exams, they will receive a National Certificate afterwards”. 

ZW118: afronding renovatie 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 (VTC) 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. 
De meeste werkzaamheden zijn in 2016 en 2017 uitgevoerd. In 2018 is er nog een team gemobiliseerd van 
Zimbabwaanse en Nederlandse jongeren om de renovaties af te ronden. Deze betreffen de: 

 Varkensstal; muren, vloeren en deuren; 
 Klaslokalen; buitenkant stukadoren (zie foto hiernaast), elektra aanleggen en vloeren afwerken; 
 Vijvers aan te leggen voor het kweken van vis; 
 Samen met de medewerkers en vrijwilligers (jongeren) van Youth for Christ doen we een kinder- 

en een Lifeskills programma met de basisschool. Verder organiseren we met de plaatselijke 
voetbalclub het Voetbal voor Water (F4W) programma.  Zo wordt bijgedragen aan het verder 
versterken van de relatie met de omliggende gemeenschappen. 

Uitvoering en voortgang 
Voor aanvang van het project vonden de eerste presidentsverkiezingen plaats waaraan Mr. Mugabe niet 
meedeed. Hij was in de periode daarvoor door het leger gedwongen om af te treden. Dit alles ging met de 
nodige onrust gepaard wat een effect had op de voorbereidingen. Zo was het materieel dat de visvijvers 
moest uitdiepen niet meer beschikbaar omdat het naar een ‘veilige’ plaats was overgebracht. De meeste 
bouwmaterialen waren net voor aanvang van het project bezorgd zodat de groep wel aan de slag kon. 
Voordat het project begon, moest de oorspronkelijke planning al worden bijgesteld. De prioriteit kwam te 
liggen bij het proberen waterdicht te krijgen van de vistank, het stukadoren en verven van de klaslokalen 
(twee gebouwen) en de verblijfsaccommodatie waarin de eetzaal, keuken en slaapkamers zijn 
ondergebracht. Daarnaast werkten we aan het in orde brengen van de verlichting en het opknappen van 
het schoolmeubilair. Door dit af te ronden zijn de belangrijkste randvoorwaarden vervuld voor het geven 
van cursussen en trainingen en het verschaffen van onderdak aan de deelnemers.          
Tijdens het project lukte het om deze werkzaamheden grotendeels uit te voeren. Het lukte niet om de 
verblijfsaccommodatie volledig te stukadoren en te verven, ruim de helft van de muren is wel gedaan. Bij 
de watertank was het afwachten of de toegepaste methode het gewenste effect zou hebben.  
 
Wat wel goed lukte, was het 
creëren van diepgaande 
interactie tussen de 
Zimbabwaanse en de 
Nederlandse jongeren. Tijdens 
het bijna drie weken samen 
optrekken is er veel van elkaar 
geleerd op het persoonlijke 
vlak, toekomstverwachtingen, 
keuzevrijheid en geloof. Het 
afscheid was zwaar wetende 
dat je vrienden achterlaat in een 
land waar ze bijna geen 
toekomstmogelijkheden 
hebben en toch zijn ze 
gemotiveerd en strijdbaar om 
de situatie te veranderen. Ook 
de activiteiten met de kinderen, 
voetballen, volleyballen, het 
Lifeskills programma, ‘Goedemorgen gesprekken’ en de avondprogramma’s droegen aan deze bijzondere 
ervaring bij.  
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Na het vertrek van de groep heeft een lokale aannemer het stukwerk van het accommodatie gebouw 
afgemaakt en is het geverfd. Na inspectie moest ook de vloer in een van de klaslokalen vernieuwd worden, 
dit is ook gebeurd. Men is nog bezig met het vervangen van de deuren en de ramen zodat de lichtinval 
verbetert. Helaas waren de werkzaamheden aan de vis tank tijdens het project onvoldoende om de 
lekkage te stoppen. Er is nadien nog tweemaal geprobeerd om het op te lossen. Maar mede door de 
omstandigheden in het land is het vinden van kwalitatief goed personeel die een echte oplossing kan 
bieden erg lastig. De aannemer waar mee is gewerkt, heeft vorige maand nogmaals een laag aangebracht 
op het cement dat ervoor moet zorgen dat de tank waterdicht wordt. Dit heeft tijd nodig om uit te harden. 
Binnen twee weken zal dit getest worden en is het probleem hopelijk opgelost en kan ook dit onderdeel in 
gebruik worden genomen. Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan enkele updates met 
meer foto’s over dit project in Zimbabwe. 
  

Resultaten 
Van de elf studenten (drie jongens en 8 meisjes) die in juni 2018 
begonnen aan de cursus hebber er zes in februari 2019 examen 
gedaan. In juni 2019 kwam de definitieve uitslag en dat was positief: 
ze hebben het goed gedaan. Een van de deelnemers heeft nog geen 
officieel bericht gekregen omdat ze niet goed geregistreerd stond. 
Omdat deze zes goed presteerden tijdens hun stageperiode wilden 
de werkgevers hen graag houden. Dat is een compliment voor de 
opleiding. Nu verdienen ze een inkomen en worden ze in staat 
gesteld om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Zij werken in 
een hotel en de keuken van een High School internaat. Bijna een 
wonder in dit chaotische land. Want de hoop die er was dat er door 
de nieuwe president verbeteringen zouden komen vervloog met de 
tijd. Insiders stellen dat het land er nog slechter voor staat dan 
voorheen met Mr. Mugabe aan de macht.  
 
Op de kippenfarm werkt men nog steeds met kleine batches van 100 
– 200 kippen. Prince, een jongeman uit het vlakbij 
gelegen dorp Mthsede, verzorgt ze nu samen met 
Nkosana, een van de deelnemers van het project van 
2018. Hier is het probleem dat kuikens maar 
mondjesmaat geleverd worden.  
De opbrengsten staan onder druk door de stijgende 
kosten van het voer. Met hulp van een van de kopers 
heeft men de werkwijze aangepast wat de kwaliteit en 
de prijs verbetert. Begin juni kon men 94 kippen van de 
oorspronkelijke 100 kuikens slachten (foto). Een 
volgende batch van 100 kuiken is al besteld. Verder 
wordt er onderzocht of diversificatie mogelijk is, als het 
fokken van konijnen, zodat er meer bronnen zijn die 
inkomsten kunnen genereren voor het centrum.   
       
Voor YfC is de uitdaging dat ze het budget bijeen moeten brengen voor het nieuwe schooljaar waarin ze 
twee trainingen willen aanbieden: housekeeping & catering en naailessen. Er zijn veel studenten die zich 
willen inschrijven maar er zijn nog geen leerkrachten. Via het YfC netwerk is er contact gelegd met een 
organisatie in Amerika die bereid is om een team van leerkrachten te sturen die drie keer per jaar 
cursussen van drie weken komen geven. Dat zijn naast housekeeping & catering, naailessen, hout en 
metaalbewerking. In de periode er tussen lopen de studenten stage. Dit zou een tijdelijke oplossing 
kunnen bieden voor de continuïteit van het trainingscentrum.  

Financiële verantwoording 
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86 
t/m 95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018 

https://www.worldservants.nl/zimbabwe/ZW118
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

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

 
 
 
 
 
 


