
 

 
 
GET APPrenticeship AND WORK     Overzicht 2021 
 

 
Januari 
De eerste 2  jaar van het project GET APP & WORK zijn geëvalueerd. Wat een succes! 35 jongeren 
hebben zelf hun geld bij elkaar gespaard, kregen een certificaat en zijn nu bij hun masters aan het 
werk. We willen het project de komende jaren voortzetten om nog meer jongeren hoop te geven op 
een mooie toekomst! Naast kapsters, naaisters, een timmerman en kleermakers, zijn er nu ook een 
paar weefsters ingestapt. Zo leuk! 
 

Februari 
Nadat de laatste stagiaires die ingestapt zijn in 2020 in februari  van dit 
jaar afzwaaiden, stroomde meteen de eerste lichting van 2021 in, die 
stond te popelen om het van hen over te nemen. 
Maar liefst 18 jongeren, verdeeld over 6 werkplekken maken op dit 
moment kennis met de naaimachine, naaien langzaam de waterzakjes 
aan elkaar en een enkeling stikt -een beetje onzeker maar trots-  de 
eerste lappen plastic tot een schooltas. We zijn dankbaar voor al die 
sponsors die dit mogelijk maken! Op de foto Portia…  Dit is waar ze 
altijd van gedroomd heeft! 
 

 

 

Maart 
In maart zwaaiden 5 van onze apprentices af. Hawa werkten leert nu als 
leerling kapster en de andere 4 hebben een plekje gevonden in een 
naaiatelier. Zo ook Rukaya! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
April 
Hamdia doet  een rondje oud-stagiaires. Du ook een bezoek 
aan Halik en Alabani, twee van onze oud-apprentices. Wat 
zijn ze groot geworden en wat doen ze het goed!!! 
 

 
 
 



 

 
 
Mei 
Het blijft altijd zo leuk als oud apprentices langskomen 

en laten zien waar ze mee bezig zijn. Wasila stuurt ons 

regelmatig haar nieuwe creaties. Ze heeft zoveel talent 

en het is zo inspirerend om haar bezig te zien! 

Juni 
Oude apprentice Halik kan een aantal weken niet naar 
zijn master want het atelier daar wordt verbouwd. Hij 
kwam met de vraag of hij iets voor ons kon betekenen… 
Tuurlijk! Altijd wel iets te vinden. Met plezier maakt hij 
nu de tasjes voor onze WASHpads en zijn wij uit de brand 
geholpen! 
 

 
juli 
Wederom een opdracht van GMB in Nederland voor 150 tassen.  We 
hebben oud apprentices  Halik en Alabani gevraagd of ze die willen 
maken. Ze sparen voor een elektrische naaimachine met tafel en met 
deze klus kunnen wij ze op gang helpen! 
 


