
Project: GIRLS’ DREAMS

IMANI BELGIUM VZW
HEIEINDE 120

2360 OUD-TURNHOUT

http://www.imanibelgium.org info@imanibelgium.org



Het project ‘Girls’ Dreams’

Voorstelling van het project

Het betreft een meerjarenproject waarvan de realisatie in meerdere fases zal verlopen.

De oprichting van een hulp-, ontmoetings- en trainingscenter in de omgeving
van Oyugis, Nyanza Provincie in Kenia.

De bedoeling is om op termijn een uitgebreid aanbod van korte opleidingen en trainingen
te verzorgen waarbij we ook mensen van hier de gelegenheid willen geven om hun kennis
en knowhow te delen met de mensen van ginder.

Tevens het terrein, de gebouwen en de accommodatie ter beschikking te stellen van
vrouwen- en jeugdgroepen voor hun educatieve en culturele activiteiten.

Bijdrage aan de gezondheidszorg door maandelijks een raadpleging te organiseren waar
mensen uit de omgeving terecht kunnen voor raad en medische zorg.

Situering van het project

Het project bevindt zich in het zuidwesten van Kenia in de provincie Nyanza. De grootste
stad van de provincie is Kisumu dat aan het Victoria meer gelegen is. Oyugis is de hoofdplaats
van het Rachuonyo district en ligt op 87 km van Kisumu. Het ‘Girls’ Dreams’-project is gelegen
in de landelijke omgeving van Ouygis, een gebied dat zich kenmerkt door kleinschalige
landbouw, zeer laag gezinsinkomen, geen of zeer beperkte tewerkstellingsmogelijkheden
en een bevolking waarvan de gezinnen ontwricht zijn door het HIV-aids probleem.

Voorgeschiedenis en probleemstelling

Voorgeschiedenis en aanleiding

� Het idee leeft al een aantal jaren. Tijdens onze bezoeken aan de projecten in Kenia
maken we telkens van de gelegenheid gebruik om de mensen thuis in hun hutten op
te zoeken. Elke keer opnieuw worden we meermaals geconfronteerd met
tienermoeders. Sommigen hebben zelfs de lagere school niet afgemaakt omdat ze thuis
moesten helpen of omdat ze de huistaken van de overleden moeder moesten
overnemen. Anderen werden door een zwangerschap van school gestuurd. Velen onder
hen krijgen geen nieuwe kans om hun studie te hervatten.

� Deze tienermoedertjes wacht een sombere toekomst. Ze kunnen als dienstmeid
geplaatst worden of uitgehuwelijkt worden of ze worden een gemakkelijke prooi voor
mannen die misbruik van de situatie willen maken.

� Maar ook hun kinderen zijn slachtoffers. Ervaringen in onze drie kleuterscholen in Oyugis
leren ons dat kinderen van ongeletterde of weinig ontwikkelde ouders (moeders) een
achterstand hebben in hun verstandelijke ontwikkeling en minder gemotiveerd zijn.

� Dit bracht ons tot het besluit dat het besef van eigenwaarde, zelfstandigheid,
weerbaarheid, algemene ontwikkeling en sociale vaardigheid niet alleen van het hoogste
belang zijn voor de meisjes en vrouwen in kwestie maar evenzeer voor de gezonde
ontwikkeling van hun kinderen.



� Daarnaast is er de realiteit dat vooral jonge mensen trachten om hun uitzichtloze situatie
te ontvluchten en met hoge verwachtingen naar de grootsteden trekken waar de kans
groot is dat ze terecht komen in de sloppenwijken of in het crimineel circuit.

� Het is dus van het grootste belang dat zij betere toekomstperspectieven krijgen in hun
eigen woonplaats. Zij zullen dan blijven in tegenstelling tot hoger geschoolden die na
hun opleiding snel en gemakkelijk (en ook noodgedwongen) hun toekomst in de grotere
steden of in het buitenland zoeken. Dus de ontwikkeling van de regio hangt in belangrijke
mate af van de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking, in dit geval de kleine boeren
en ambachtslieden.

Probleemstelling

� Er zijn wel mogelijkheden waar meisjes buiten de school een beroep kunnen aanleren
zoals kapster en naaister. Het gaat dan enkel om de praktijk en er wordt geen enkele
aandacht gegeven aan algemene vorming.

� Landbouw is de voornaamste economische activiteit in deze regio. Het spreekt dus voor
zich dat praktijkgerichte opleidingen in land- en tuinbouw essentieel zijn. Er is echter in
de hele regio geen enkel centrum of iets dergelijks waar de boeren terecht kunnen om
hun kennis bij te schaven of waar ze kunnen kennis maken met nieuwe
landbouwmethoden, nieuwe teelten enz.

Onze doelstellingen

Algemeen doel

Een aantal meisjes, vrouwen, gezinnen in de regio een toekomstperspectief bieden.

Het lot van oude en zieke mensen verlichten.

Bijdragen aan de gezondheid en algemene ontwikkeling.

Specifiek doel

� De oprichting van een hulp- ontmoetings- en trainingscentrum.

� Een verscheidenheid van opleidingen en trainingen aanbieden met bijzondere aandacht
voor tienermoeders en meisjes die van school zijn gestuurd bij gebrek aan financiële
middelen of die om welke reden ook niet de kans hebben gekregen om onderwijs te
volgen.

� Grond, gebouwen en accommodatie ter beschikking stellen voor de inrichting van
evenementen van diverse aard o.a. met het doel om inkomsten te verwerven.
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