Mutunga (rechts) met zijn leraar

Neem bijvoorbeeld Mutunga. Als weesjongen zag de toekomst er
voor hem en zijn jongere broer er beroerd uit. Gelukkig werd het ouderloze gezin in het sponsorprogramma opgenomen. Mutunga mocht
meedoen aan een praktijkopleiding voor jongeren en koos de richting
elektriciteit en installatietechniek. Daar bleek hij bijzonder goed in.
De jongen die in de ogen van hemzelf en van zijn omgeving niets
waard was en niets kon, groeide uit tot een hele goede electricien.
In februari van dit jaar haalde hij met hoge cijfers zijn officiëel erkende diploma – en kon meteen aan het werk als electricien. Nu
verdient hij een mooi salaris, en betaalt hij zelf de opleiding van zijn
jongere broer om ook hém mooie kansen voor de toekomst te geven.
Mutunga vindt dat hij nog niet klaar is en heeft mooie dromen: ‘ik
wil een vervolgopleiding doen en daarna wil ik mijn eigen electriciteitsbedrijf gaan opstarten. Ik spaar daarvoor en weet zeker dat het
gaat lukken. Door het sponsorprogramma kreeg ik niet alleen financiële kansen, ik ben er ook een beter mens van geworden!”
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Een ander voorbeeld is Emmanuel. Hij groeide op in diepe armoede en
ging pas op zijn achtste, dankzij zijn sponsor, voor het eerst naar
school. Emmanuel werd in 2014 ook lid van een jongerengroep. En dat
heeft zijn leven en dat van zijn familie voor altijd veranderd. De jeugdgroep ging namelijk kippen houden. Eén van de kippen was van hem zelf
en al snel kwamen er kuikentjes die Emmanuel ging verkopen. Haantjes
zijn het meeste waard en daarvan waren er veel. Wat een geluk! Van
de opbrengst kocht Emmanuel ook konijnen – en inmiddels bezit deze
zestienjarige ondernemende jongen 55 kippen en 20 konijnen. Van de
opbrengst kan Emmanuel de basisschool afronden en daarna naar de
middelbare school. En het mooiste is: hij inspireert ook de andere jongeren in zijn groep om met hun talenten aan de slag te gaan!

Een kindergroep draagt een
gedicht voor op een manifestatie over het belang van
onderwijs.

In ons familieprogramma vinden we het niet alleen belangrijk dat kinderen naar school gaan, maar ook dat kinderen en hun ouders na gaan denken over de rechten van
kinderen. Kinderen zijn kwetsbaar, en naarmate ze ouder
worden is het belangrijk dat ze zelf weten wat hun rechten zijn én dat hun stem wordt gehoord. Dat bereiken we
in de kindergroepen en jeugdgroepen die we in de afgelopen drie jaar zijn gestart. De kinderen hebben hier niet
alleen veel plezier in, het is ook nog eens heel goed voor
hun ontwikkeling. Ze leren hun wensen en gevoelens onder
woorden te brengen en merken dat ze ook echt gehoord
worden. De meeste groepen worden met hun ideeën ook
ontvangen bij de districtsoverheid.

De jeugdgroepen voorzien echt in een behoefte. Kinderen en jongeren leren spelenderwijs dat ze er echt
toe doen, dat ze samen hun invloed kunnen aanwenden
en, heel belangrijk, dat ze zelf een belangrijke factor
zijn in de ontwikkeling van hun eigen omstandigheden.
Ze leren daarbij hun eigen talenten zien én ontwikkelen. In onze nieuwe programma’s gaan we daarom ook
door met kinder– en jeugdgroepen.

Een jeugdgroep leert hoe irrigatie werkt

