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OVER WOORD EN DAAD
Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld
in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.
We werken daarbij samen met partnerorganisaties in
Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de
achterban in Nederland, maatschappelijke
organisaties, overheden en bedrijven en andere
sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een
bijdrage leveren aan duurzame verandering in
Nederland en wereldwijd.

Over het project
Dit project in Sri Lanka zorgt ervoor dat jongeren genoeg inkomen hebben om
voor zichzelf en voor anderen te kunnen zorgen. Door de oorlog en door de
tsunami en de armoede in het land zijn veel jongeren niet opgeleid en hebben ze
moeite met het vinden van werk. Wij geloven dat werk en inkomen ervoor zorgt
dat mensen zelfstandig een waardig bestaan kunnen opbouwen. Dit doen we met
professionele en christelijke partnerorganisaties, werkgevers en de bijdrages en
talenten van de jongeren zelf.

Wat is de context van het land?
In 2009 eindigde de bijna 30 jaar durende burgeroorlog op Sri Lanka. Met name het noorden en oosten van het land waren hard
getroffen. Hier wonen overwegend Tamils, de grootste etnische minderheid in Sri Lanka. Gedurende de oorlog waren veel inwoners
gevlucht, waardoor zij hun huizen, akkers en andere bezittingen kwijtraakten. Jongeren hebben dus niet automatisch zicht op een plek
in het (boeren)bedrijf van hun vader of een ander familielid. Voor hen zijn er in de regio weinig andere opties dan seizoensarbeid of
het werken voor infrastructurele projecten van de overheid.
Daarbij speelt ook nog dat de tsunami van 2004 veel schade heeft aangericht. Veel jongvolwassenen zijn getraumatiseerd, en missen
de bagage die nodig is om het gebied op een hoger plan te tillen. In Sri Lanka wonen ruim 20 miljoen mensen waarvan 24% leeft onder
de armoedegrens. Dit project richt zich op een gebied in het oosten van Sri Lanka, in het dorp Batticaloa, waar bijna 9.000 jongeren
geen werk hebben. Ze hebben geen inkomen en families kunnen daardoor niet voor zichzelf en anderen zorgen. Een bijkomende
moeilijkheid is dat deze regio veel families kent waar alleen de moeder nog in leven is. Veel vaders zijn in de oorlog omgekomen.
Daarmee wordt het belang van inkomen nog groter. Momenteel heerst er een politieke crisis in het land. We hopen en bidden dat dit
geen invloed heeft op ons project.

Wat is het doel van dit project?
Dit project richt zich op twee achtergestelde doelgroepen: werkloze en laaggeschoolde jongeren (1), en melkveehouders die onder de
armoedegrens leven (2). Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen naar werk te leiden. Hiervoor bieden we ze een goede
vakopleiding of vakcursus inclusief karakteropbouw-training en zorgen we ervoor dat werkgevers deze jongeren gaan plaatsen zodat
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ze gegarandeerd een baan hebben. Hierdoor kunnen duizenden jongeren voor zichzelf en
anderen zorgen.

Wat zijn de activiteiten?
Dat betekent concreet dat onze partnerorganisatie YGRO streeft naar het leren van nieuwe kennis en vaardigheden voor
melkveehouders, toegang geven tot de juiste middelen en krediet, zorgen voor grotere melkproductie, en meer inkomen. Voor de
jongeren richt YGRO zich op relevante arbeidskennis en -vaardigheden, toegang tot de juiste middelen en krediet, een positieve
levenshouding, betere banen en mogelijkheden voor het opzetten van een
winstgevende onderneming, en meer inkomen.
Dit zijn de doelen in cijfers voor dit jaar:
1. 1250 jongeren/melkveehouders opgeleid hebben
3. 1500 jongeren loopbaanbegeleiding hebben geboden;
4. 60 procent van de projectkosten dekken vanuit eigen inkomsten
5. in totaal 4000 jongeren aan het werk (arbeidscontract) tot 2020.

Melkveehouders krijgen trainingen op het gebied van rassen, diergezondheid,
voeding etc. Daarbij worden ze meegenomen naar ‘modelboerderijen’ om datgene wat ze geleerd hebben in de praktijk te zien. Ook
krijgen de boeren training in ondernemerschap. Het belangrijkste is dat de melkproductie van de koeien gaat groeien. Om de
productie te verhogen vindt er kruising van rassen plaats. In 2016 was er 30% meer afname door melkopkopers.
Jongeren krijgen bij YGRO kwalitatief goed vakonderwijs in bijvoorbeeld onderhoud/reparatie van auto’s, hoteltrainingen, opleiding
tot monteur of elektricien of naaister. Hiermee halen de jongeren een officieel diploma wat kans op werk vergroot. Daarnaast
worden jongeren begeleid naar werk door middel van loopbaantraining. Deze trainingen richten zich op begeleiding bij een eigen
bedrijf, maar ook wordt er gewerkt aan een goede werkhouding, omgang met collega’s, taaltraining etc. Deze zogenaamde
karakteropbouw-trainingen hebben christelijke waarden die YGRO graag overdraagt.
Belangrijk is dat YGRO en onze andere partnerorganisatie S4IG
ervoor zorgen dat er voldoende banen zijn. Woord en Daad is recent
gestart met het concept Job Booster. In Sri Lanka benaderen we
tientallen werkgevers om bij hen de vraag naar banen helder te
hebben, maar ook de vaardigheden die nodig zijn om bij het
betreffende hotel of reparatiebedrijf te kunnen werken. Met deze
gegevens passen we niet alleen de opleidingen aan, maar sluiten we
met de werkgever een contract via Job Booster en leveren wij de
juiste werkzoekenden aan. Zo is de werkgever blij met goed
personeel en is de jongere verzekerd van een fijne baan. Ook
begeleiden wij de geplaatste studenten nog een half jaar na
plaatsing om te monitoren of beide partijen tevreden zijn.

Wie voert het uit?
Woord en Daad werkt in dit project met twee partnerorganisaties. YGRO (spreek uit als ‘waigrow’) is een christelijke organisatie die
zich na de tsunami in 2004 intensief bezighield met de wederopbouw van Sri Lanka. Dit werk is afgerond, en YGRO richt zich nu op
de mensen die getroffen zijn door de burgeroorlog die in 2009 eindigde. Dit doen zij via een microkredietprogramma, onderwijs,
vaktraining, landbouwtraining en arbeidsbemiddeling. YGRO is vooral sterk in vakonderwijs en de bijbehorende link naar de
(arbeids)markt. Woord en Daad steunt sinds 2013 een programma voor vaktraining, landbouwtraining en arbeidsbemiddeling.
Skills for Inclusive Growth is een partner die veel expertise heeft op het gebied van toerisme. Deze partnerorganisatie helpt ons de
jongeren te plaatsen bij werkgevers die goede en veilige arbeidsvoorwaarden aanbieden.
Woord en Daad overlegt wekelijks met YGRO over de voortgang van het project. Directeur Chandran Williams van YGRO zegt: “We
zijn allemaal broeders en zusters op reis met God om anderen te helpen. Als het op het geloof en helpen aankomt, neem ik nog steeds
kleine stapjes en mijn ontoereikendheid doet me aan Christus vastklampen.”
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Wat is het financiële plaatje?
Hieronder ziet u een financieel overzicht van de kosten van het project. Diverse organisaties dragen bij aan dit bedrag.

Begroting 2018
Programmaonderdelen
Melkveehouders (trainingen, veterinaire klinieken)
Arbeidsbemiddeling en Job Booster
Vaktrainingen
Capaciteitsopbouw, netwerken
Beleidsbeinvloeding
YGRO eigen inkomen/overige donoren
Gevraagde bijdrage Woord en Daad
INTEGRALE PROJECTKOSTEN (doelbesteding)
Overhead 7,5%
TOTAAL BENODIGD BEDRAG

2018
66,761
29,951
53,340
4,172
668
154,892
66,603
88,288
99,043
7,945
106,987

Levensverhaal Sethujan
Foto: bijeenkomst met 50 jongeren rondom het thema ‘zoeken van werk’ in oktober 2018 te Batticaloa
Sethujan is 18 jaar en woont in Kokkaddicholai,
een paar kilometer vanaf Batticaloa (plek van het
project). Sethujan (in het midden van deze foto) is
een bescheiden jongen. Hij spreekt de lokale taal,
Singalees. Sethujan zit op de hotel management
training en leert hoe hij gasten moet bedienen
aan tafel. Hij is heel blij dat hij Engelse training
krijgt en de karakteropbouw-training. Dit zijn
trainingen die gaan over communicatie, houding
op het werk, omgaan met feedback, zorg voor
anderen, overdracht van christelijke waarden als
eerlijkheid en integriteit. Hij werkt nu als
metselaar, maar wil graag meer verdienen om
goed voor zijn moeder en broertjes en zusjes te
kunnen zorgen. Zijn vader is overleden in de
oorlog. Zij moeder werkt in het huishouden van andere mensen. Sethujan zegt: “we kunnen amper het hoofd boven water houden.
We hebben soms net genoeg te eten, we kunnen lastig medicijnen kopen en het is maar de vraag of mijn zusje naar school kan
straks.” Deze hardwerkende student zit nu op een hotelcursus die 3 maanden duurt. Daarna gaat hij 2 maanden stage lopen met een
vergoeding en daarna krijgt hij een baan die hij heel hard nodig heeft. Hij is dankbaar als hij straks 100 euro per maand kan
verdienen. Dan kan hij de schulden aflossen van zijn moeder én zorgen voor het gezin.
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