Tools voor Sauti Kuu
Op dit moment zijn er goederen onderweg naar Afrika. Ze komen onder meer terecht bij de
organisatie Sauti Kuu in Kenia. Daar leren ze mensen om hun armoede in volle omvang aan te kijken
en zelf de regie te nemen. Auma Obama, de zus van de oud-president van Amerika Barack Obama, is
de initiatiefneemster van het project.
Op haar twintigste beloofde Auma zichzelf een hogere standaard van leven. Niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor zoveel mogelijk anderen. En dit idee maakte ze op haar geboortegrond met Sauti Kuu
stap voor stap concreet.
Sauti Kuu geeft kinderen van vier tot vierentwintig een krachtige stem. Hiermee worden tegelijkterijd
hun ouders beïnvloed. De organisatie volgt en begeleidt de kinderen en jongeren tot ze hun leven
voor elkaar hebben, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen. Dit programma wordt
uitgevoerd in de vorm van een weekendschool. Naast de weekenden komen deze kinderen ook in
hun schoolvakanties bij Sauti Kuu.”
Naast het weekendprogramma voor kinderen, is er door de week aandacht voor vrouwen en
langzamerhand ook steeds meer voor mannen. We leren hen over alles wat er bij het boeren komt
kijken, ook hoe ze het op een organische manier kunnen doen. We hebben daarbij natuurlijk
aandacht voor de financiële kant, we bankieren zelfs samen.
Jongerencentrum
Daarom heeft het project Sauti Kuu onlangs, naast de weekendschool een jongerencentrum met
trainingsruimtes, bibliotheek, een grote ontmoetingsruimte, keuken en een kantine gebouwd.
Hier start men in 2018 korte en langere technische opleidingen zoals timmeren, mechanica, kleding
maken, industrieel ontwerpen, lassen, metaal bewerken, elektriciteit en ook landbewerking.
De materialen die hier gebruikt gaan worden komen van Tools To Work. “Ze zijn onderweg”, zegt
Auma opgetogen. “We krijgen naaimachines, veel gereedschap, computers en hopelijk de container
waarin ze vervoerd worden. Alleen die container maakt me al zo blij. Ik denk dat we die gaan
gebruiken als een winkel waar de cursisten kunnen oefenen maar ook echt iets kunnen verkopen en
verdienen.”

