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Projectplan Keukeninrichting John Fisher Training Institute 
 

Doelstelling van Schools for Youth 
De Stichting Schools for Youth helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. 

Ze ondersteunt lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jeugd en jongeren die 

leven in armoede, zodat ze naar school gaan om een beroepsopleiding te volgen, 

ondanks de slechte leefomstandigheden. Na deze beroepsopleiding kunnen ze een vak 

uitoefenen en voor zichzelf en hun gezin de armoede verslaan. 

 

Het uitgangspunt van Schools for Youth 

Schools for Youth versterkt gemeenschappen. Wij beschouwen een school, een wijk, 

een dorp of een groep, zoals een beroepsgroep, als een gemeenschap. Door de oorlog 

zijn verbanden in de gemeenschap verloren gegaan en nu staat voor iedereen het eigen 

belang voorop. De aanpak van Schools for Youth is er op gericht om de 

gemeenschapszin  op en rond scholen weer te activeren, zodat projecten 

gemeenschappelijk gedragen worden en duurzaam zullen zijn.  

 

Donaties die door of via Schools for Youth worden gedaan moeten door de 

ontvanger(s) worden terug betaald, niet aan ons, maar aan de lokale gemeenschap. 

Deze ontvangers betalen het terug, in de vorm van beroepsopleidingen voor jongeren. 

Ze geven jongeren, die zo’n opleiding niet kunnen betalen, daarmee de mogelijkheid 

zich te scholen voor een beroep, zodat ze daarmee in hun eigen levensonderhoud en 

dat van hun gezin kunnen voorzien. 

 

Wat doet Schools for Youth?  
• Met lokale initiatiefnemers zorgen voor goede en voldoende beroepsscholing. 

• Lokale gemeenschappen ondersteunen en hen stimuleren om lager 

beroepsonderwijs mogelijk te maken. 

• Lokale bedrijven stimuleren om (weer) gemeenschapszin op te pakken en 

leerlingen goed te begeleiden. 

• Jeugd en jongeren die door armoede niet naar school kunnen kort financieel 

ondersteunen om een beroepsopleiding te volgen en af te maken. 

• Jongeren met een beroepsopleiding helpen een eigen inkomen te genereren 

• Zoeken naar individuele en institutionele donateurs om ons 

werk te ondersteunen.  
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Subproject John Fisher Training Institute 

Bouw mee aan John Fisher scholen 

en ondersteun de bouw van het John Fisher Teaching Institute voor beroepsonderwijs.  

 

We vragen nu om sponsoring voor de bouw en inrichting van een keuken. 

Momenteel wordt er gekookt op houtvuurtjes in de buitenlucht. Dat levert gevaarlijke 

situaties op. De keuken zal niet alleen om ecologische redenen, maar ook omwille van 

de gezondheid van de koks gestookt worden op een moderne en ecologisch 

verantwoorde, zuinige houtkachel met elektrische afzuiging. 

De Kyambogo Universiteit, die de accreditatie voor de school afgeeft, eist dat er een 

moderne keuken  komt. 

 

1. Het  casco keukengebouw: 

Dit gebouw wordt per 1 oktober 2019 opgeleverd. Hiervoor hebben we nu geen 

ondersteuning meer nodig. 
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2. De keukeninrichting: 

Hiervoor vragen we nu uw financiële hulp.  

Gekookt gaat worden op energiezuinige hout-gestookte ovens met elektrische fans die 

aangedreven worden door zonne-energie. Al met al een ecologisch zeer verantwoorde 

werkwijze. Verder zal de keukeninrichting moeten voldoen aan de eisen van de 

accrediterende Kyambogo Universiteit en in staat moeten zijn om voor 600 tot 1500 

studenten twee tot drie maaltijden per dag te koken. 

 

 

 
 
We gaan dit soort ovens bouwen   En dit soort hogedrukpannen 
 
 

Begroting volgens offerte 

 Materialen voor de ovens:   18.734.000 Uganda Shilling 

 Afwerken keuken:     13.690.000 

 Arbeidskosten:            6.556.900 

 Hogedrukpan en keukentafels 

(vast en ingebouwd)    28.600.000  

 Solarsystem            5.000.000 

 Totaal       72.580.900 Uganda Shilling 

Totaal in Euro’s:   ±18.145,00 
   

1 euro = ± 4.000 Uganda Shilling 

Op aanvraag is een gespecificeerde begroting beschikbaar  

Er is geen rekening gehouden met onverwachte kosten 
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Sponsorverzoek 

We vragen u om bij te dragen aan bovenstaande begroting. De John Fisher School 

betaalt uit eigen middelen alle benodigde kleinere keukenwaren zoals serviesgoed, 

pannen, opdienmateriaal, messen en spatels, enz, maar ook de ijskast en de 

microwave. Geschat op € 4.000. 

Schools for Youth zal uit de opbrengsten van acties bij scholen en kerken een bijdrage 

leveren.  

We hebben de Wilde Ganzen verzocht het project te erkennen.  

We moeten nog een bedrag van ± € 10.000 overbruggen en zouden het zeer op 

prijsstellen als u daar een bijdrage aan zou willen leveren. 

 

Zoals boven gemeld zal de John Fisher School alle ontvangen donaties terugbetalen 

aan de lokale gemeenschap. Dat gebeurt doordat de John Fisher School voor het totaal 

bedrag ± 40 jongeren die dat zelf niet kunnen betalen, gratis een jaar een 

beroepsopleiding zal geven. 

 

 

Met vriendelijke  groeten, 
 

 
 
 
 

Jaap Kool, voorzitter 
Stichting Schools for Youth 

 
 


