Tweedekansonderwijs voor tienermoeders in Domboramwari
Het begint met toegang tot onderwijs…
We focussen op onderwijs omdat bewezen is dat goed onderwijs
een van de belangrijkste factoren is om te komen tot sociale en
economishe welvaart. Onderwijs promoot een cultuur van vrede,
verdraagzaamheid en respect en legt zo mee de basis voor
mensenrechten, diversiteit en vrijheid.
Met 144 zwangerschappen per 1000 jonge meisjes, staat
Zimbabwe nog steeds in de top 10 van landen met het hoogste
aantal tienerzwangerschappen, veelal door verkrachting, misbruik,
uithuwelijking op jonge leeftijd.
Tienermoeders worden uitgestoten door de eigen
gemeenschap, gaan niet meer naar school en moeten in
tijdelijke opvangcentra of andere
liefdadigheidsinstellingen worden opgevangen.
FAWEZI

Uitdagingen in ZIMBABWE
Ondanks de rijkdom aan grondstoffen, leeft 73% van de
Zimbabwaanse bevolking onder de armoede grens. Onderwijs is in
principe gratis, maar omwille van de grote afstanden hebben
kinderen uit de afgelegen gebieden geen toegang tot onderwijs.
De laatste jaren heerst er een zware economische en financiële

Door tienermoeders weer de kans te geven
om naar school te gaan, bieden we hen de
kansen om zelfstandig een toekomst uit te
bouwen, samen met hun kind.

Begunstigden:
Tienermoeders (14j - 17j) uit de
Domboramwani regio.

crisis. Dit leidde tot een enorme werkloosheid en duwde steeds
meer gezinnen in de armoede.
Samen met de impact van de klimaatwijziging – Zimbabwe kent de
laatste jaren een enorme droogte – waardoor er haast geen oogst
meer is, wordt het steeds moeilijker om de lokale landbouw te
doen.
Hongersnood is een van de gevolgen…..

Aanpak
In samenwerking met FAWEZI (Forum for African Women
Educationalists) organiseren we een studiebeurzen programma
waardoor jonge moeders weer de kans krijgen om naar school te
gaan.
Naast toegang tot onderwijs organiseren we sensibiliseringsacties in
het kader van zwangerschapspreventie en gezinsplanning.

De jonge meisjes ontvangen ook de materiële ondersteuning om naar school te kunnen gaan (vb opvang
voor het kind, sanitary pads, uniform, …).
Hierdoor blijven we de lokale gemeenschap ondersteunen in het promoten van onderwijs en het
versterken van de zelfredzaamheid van de kinderen en jongeren.

Budget en rapportering
Voor 25 EUR / maand kan een tienermoeder opnieuw naar school. Doenkers steunt op deze manier al een
groep van 20 tienermoeders, maar zoekt nog nieuwe peters en meters die via hun maandelijkse bijdrage
een jonge moeder de kansen wil geven die ze verdient.
Uw peterschap is voor 40% fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat je uiteindelijk slechts 13 EUR/maand
betaalt, dat is minder dan 50 cent per dag.
Wil je graag meter of peter worden? Vul dan snel het formulier in via dit PETERSCHAPSFORMULIER.
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