Mohammed zit op zijn eerste dag tegenover onze Special Worker Haruna. Hij voelt zich
onzeker, dat zie ik aan hem… Stilletjes kijkt hij om zich heen en zoekt steun bij Rashida
en Rukaya. Het is ook een hele nieuwe stap die deze jongeren maken, maar wel eentje in
de goede richting… Een stap voorwaarts! Ik zie Haruna aan Mohammed uitleggen hoe hij
de waterzakjes het beste kan openknippen en even later zie ik Mohammed ontspannen
en zitten ze samen te kletsen tijdens het werk…
In de laatste nieuwsbrief brachten we u op de hoogte van onze bezinningstijd. Die was
nodig om alles weer eens goed op een rijtje te krijgen… Wat is belangrijk, waar willen we
ons op richten…
Ik schreef onder meer deze zin:
“Móchten we zover komen dat we verder gaan met Tuma Viela –op wat voor manier dan
ook- dan zou ik dat willen met de jeugd… díe hebben de toekomst…”
We hebben die doorstart kunnen maken, we zijn verder gegaan… En hoe!
Met een nieuw initiatief onder Tuma Viela’s vlag:
GET APPrenticeship AND WORK. Dat is Leren voor Later!
Speciaal voor jongeren die het niet makkelijk hebben om een bestaan op te bouwen…
Vaak vertrekken jonge meisjes die geen opleiding hebben genoten naar grote steden als
Kumasi of Accra om daar te werken als “sjouwer”. Ze leven meestal op straat en hebben
een zwaar, onveilig en onzeker bestaan. Jonge mannen hangen vaak doelloos en
verveeld rond. Velen proberen elders hun heil te zoeken omdat ze in Ghana geen uitweg
kunnen vinden…
We hebben met dit in ons achterhoofd een plan opgesteld: We willen jongeren de
financiële middelen en mogelijkheden bieden om een gerichte, praktische opleiding te
volgen bij een ‘master’, een goede leerplek bij een ervaren leermeester. Daar
ontwikkelen en leren ze vaardigheden die ze later kunnen gebruiken om een zelfstandig
bestaan op te kunnen bouwen. Maar het kost geld om deze praktische opleiding te
volgen en niet iedereen heeft dat…
Daarom kunnen nu per keer, 4 jongeren als 'stagiaire' bij ons, bij Tuma Viela aan de
slag. Een half jaar lang werken ze mee in onze werkplaats en maken ze de producten
voor de kinderen van zwerfafval. We zien het een beetje als de “National Service” die
hier in Ghana bekend is; werken voor het welzijn van Ghana. De stagiaires verdienen
hiermee zelf geld voor een opleiding naar keuze. Ze krijgen iedere dag een klein bedrag
om te kunnen eten en de rest leggen we opzij. Na een halfjaar hebben ze zelf genoeg
geld gespaard om bij een master aan de slag te kunnen als leerling. Ze leren van hun
leraar dan een vak zoals bijvoorbeeld naaister, timmerman, metselaar, wat ze maar
willen. Ook is er genoeg geld aan de kant gezet om materialen te kopen die nodig zijn
om die opleiding van ongeveer drie jaar te volgen om later zelf een ‘master’ te kunnen
zijn… een naaimachine voor de kleermaker bijvoorbeeld, gereedschap voor de
timmerman etc.
De eerste lichting stagiaires -waarmee we alles uitproberen om te kijken wat werkt en
niet werkt- zijn per 1 mei begonnen en werken nu iedere dag in de werkplaats mee.

Mohammed wil zich hierna gaan richten op het timmermanschap, Rukaya wil na dit
halfjaar zich gaan toeleggen op het kapstervak en Rashida wil graag na haar tijd bij
Tuma Viela een opleiding tot kleermaker gaan volgen. Om hun doel te bereiken werken
ze hard mee en leren ze veel!
De stagiaires werken samen met onze Special Workers en gezamenlijk worden ze
bijgestaan door Rahama, hun begeleider en Hamdia als de leidinggevende. Het bereiken
van een goede werkhouding, eigenschappen zoals samenwerken en communiceren zijn
erg belangrijk en ook daar wordt volop aandacht aan geschonken.
Afgelopen week zijn de stagiaires als onderdeel van hun stage naar basisscholen in hun
eigen wijk gegaan om voorlichting te geven over het milieu en om de leerlingen de
producten te laten zien die de stagiaires zelf nu kunnen maken …
Er wordt bij Tuma Viela hard gewerkt aan de toekomst!
We hebben er lol om, Mohammed die momenteel met oordopjes in zijn oren uren mee zit
te rappen met rappe Ghanese teksten die hij allemaal uit zijn hoofd kent. Ondertussen
kan hij fantastisch uit de voeten op zijn trapnaaimachine en heeft hij plezier in zijn werk.
Ik glimlach om de pen achter zijn oor die hij gebruikt bij het maken van de etuis… Straks
zal daar een timmermanspotlood achter klemmen…
De kans die hem hier aangeboden wordt heeft hij met beide handen aangegrepen!
Later is voor Mohammed al begonnen!

