Horeca-opleiding Johari in Congo

Het huidige Congo in cijfers

Extra kansen voor jonge mensen
Onderwijs en gezondheidszorg vragen verreweg de meeste aandacht. Beter
onderwijs biedt mensen op een opbouwende, structurele en respectvolle wijze
extra kansen in het leven. Onderwijs reikt bovendien verder dan het individu en
komt ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame
vorm van armoedebestrijding.
CECFOR (Centre Congolais de Culture,de Formation et de Développement)
houdt zich al 25 jaar bezig met scholing. Stichting SOKA heeft eerder geld
ingezameld voor het opleidingscentrum Kimbondo (Kinshasa).
Tussen 2009 en 2015 zijn daar 1.544 jonge professionals opgeleid.
Start van de bouw van Horeca-opleiding nog dit jaar!
Non-profit organisatie ADEFOR (Association pour le Développement et la
Formation) stelt vlakbij de universiteit van Lubumbashi (provincie Katanga)
1,5km2 bouwgrond beschikbaar voor horeca-opleiding Johari. De opleiding is
binnen twee jaar operationeel en biedt tevens woongelegenheid aan jongeren
en docenten uit andere steden.

Doelstellingen onderwijsproject JOHARI
Door de toegang tot kwalitatief goed onderwijs te verbeteren krijgen jongeren
betere kansen op de arbeidsmarkt. Dit bevordert de sociaal-economische
ontwikkeling van Congo.
Begunstigden (per vijf jaar)
Direct: 900 (goed opgeleid personeel)
Indirect: 20.000 (families van directe begunstigden en hospitality bedrijven).
Te verwachten resultaten
 600 Jongeren volgen een tweejarige horeca-opleiding
 160 Jongeren (80% vrouw) doen praktijkervaring op in het hotelwezen of

bedrijfsleven

 160 Jongeren volgen de aanvullende opleiding ‘Service management’
 Er komen 3 nieuwe docenten waardoor de operationele en professionele

capaciteit in Katanga zal verbeteren

 Binnen 16 maanden is de bouw gerealiseerd en is de horeca-opleiding

Johari uitgerust voor haar activiteiten

 Huisvesting voor jongeren en docenten

Financiering
De projectkosten (bouw en installatie opleidingscentrum Johari) bedragen
€ 936.924,-. Een kleine 50% is inmiddels gefinancierd. In 2015 nemen we ons
voor om € 30.000 in te zamelen. Met uw hulp komen we verder!
Doneer voor dit prachtige project ter bevordering van onderwijs,
werkgelegenheid én bestrijding van armoede en geweld. Zonder steun van
buitenaf is dit niet mogelijk.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar onder de gebruikelijke voorwaarden.
IBAN: NL86 INGB0005157514 (BIC: INGBNL2A)
o.v.v. JOHARI t.n.v. stichting Soka, Amsterdam.
Info: https://cecfor.wordpress.com/proyectos en www.soka.nl

