Kwetsbare jongeren uit Madagaskar krijgen zicht op
een toekomst dankzij een beroepsopleiding
Wezen en kinderen uit éénoudergezinnen uit een zeer arme visserswijk Mahavatse
in Tulear studeren hotel en restaurant-catering en klimmen uit de armoede.
CONTEXT: Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. 92% van de
bevolking leeft onder de armoededrempel. Het onderwijs wordt zwaar ondergefinancierd en heel wat jongeren vluchten naar de steden op zoek naar werk, maar
belanden op straat of komen in de informele economie terecht. Hun dagelijkse
realiteit wordt gekenmerkt door criminaliteit, drugs, prostitutie, enz. Meisjes
komen onder deze omstandigheden in nog benarder situaties terecht.

Projectcode O4-04014
Thema: Onderwijs & Opleiding
Ngo: VIA Don Bosco
Locatie: Tulear, Madagaskar
Projectduur : 2017 - 2021

HET PROJECT/DOEL: De kwetsbaarste jongeren uit Mahavatse een doeltreffend
Lokale partners :
pakket van life skills, ondernemerschapsknow-how en beroepsvaardigheden
- Beroepsopleidingscentrum
aanleren zodat zij op een waardige manier hun toekomst kunnen verzekeren.
Don Bosco, Tulear
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT: Dankzij deze afdeling krijgen jaarlijks zo’n 175 - Planning- &
jongeren (35 per jaar over 5 jaar, waarvan 70 % meisjes!) een integrale ontwikkelingsbureau BTD Ivato
beroepsopleiding in hotel & restaurant-catering. De opleidingen zijn afgestemd op
Cofinanciering: DGD 80%
de noden van de toeristische sector in de regio van Tulear & ondernemerschap
wordt gestimuleerd waardoor de doorstroom naar een job verzekerd wordt. Duurzame ontwikkelingsdoelen:
Indirect helpen we ook de families en gemeenschap van de jongeren. Op deze
manier hebben jaarlijks een positieve impact op de levens van 175 mensen in
Tulear.
GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS:
Gezochte cofinanciering per opleidingscentrum:
• 2020 : € 15.000
• 2021 : € 15.000

Sleutelbegrippen
❖ Kwaliteitsvol onderwijs
❖ Kwetsbare jongeren
❖ Tewerkstelling &
ondernemerschap
❖ Hotel & restaurant-catering
Aarzel niet en stort nu uw bijdrage op:
BE12 2300 0606 0092 - BIC GEBABEBB
Met vermelding: O4-04014 Madagaskar-VDB
Elke bijdrage is van harte welkom!

Een kookles in het Don Bosco opleidingscentrum van Tulear

Ref: O4-04014

Ondernemers voor Ondernemers (OVO) wil
structurele veranderingen mogelijk maken.
Daarom moedigen wij structurele
partnerschappen aan zodat we daadwerkelijk
een verschil kunnen maken op lange termijn.
Meer info? Contacteer anne-lise@ovo.be of bel
haar op het nr. 016 32 10 72
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