
Youth Advocacy Network (YAN)  

Kabala, Sierra Leone 

 

Kantoor  
 

Plan voor 2019 

   

 

Activiteiten  

 
2200 euro  

School ondersteuning 
 
1100 euro 

Beroepsonderwijs/ 
duurzaamheid 
1100 euro  

Maart/ April Bezoek 2 dorpen 
promoten onderwijs  
600 euro 

Basispakket 35 middelbare scholieren  
uniform/ schoenen/ rugzak/  
5 pennen/ 5 schriften (±30 euro pp pj) 

Landbouw project gestart juni 2018 
Aanschaf zaden en gereedschappen  
200 euro  

16-06 Day of the African Child (DAC) 
500 euro 

 Naaimachineproject gestart januari 2018  
Aanschaf 2e naaimachine 100 euro 

Einde(school)jaarsactiviteit 200 euro   
11-10 International Day  
of the Girl (IDG) 
500 euro 

 Beroepsonderwijs 10 YAN leden 
80 euro per leerling per jaar. 
Bijvoorbeeld: cateraar, kleermaker, 

3-12 International Day  
of Persons with Disabilities (IDPD) 
400 euro 

  



 

Toelichting: 

Algemeen: 

The Youth Advocacy Network bestaat uit 35 jongeren tussen de 14 en 25 jaar oud. Zij worden in hun activiteiten en 

scholing ondersteund door stichting Taiama-Andreas. 

Het kantoor is de basis van YAN, elke week op zaterdag, vergaderen de leden van YAN hier.  

In het kantoor staan meubels, een generator, een naaimachine,  een computer en de gereedschappen voor de farm. In 

het kantoor bevinden zich ook de schoolboeken voor de onder- en bovenbouw van de middelbare school.  

Bij de aanschaf van de generator is er een bedrag verstrekt voor benzine. Daarna is YAN zelf verantwoordelijk voor de 

kosten van benzine en reparaties. 

Kinder-, jongerenrechten activiteiten: 

YAN organiseert door het jaar activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van kinder-jongerenrechten. Hierdoor raken 

leden bedreven in het organiseren van evenementen en komen ze in contact met autoriteiten die verantwoordelijk zijn 

voor de kinder-jongerenrechten in hun regio. Ze leren op te komen voor hun rechten en leren om deze rechten te 

verwoorden naar officiële instanties. Voor een mooi voorbeeld kunt u op onze website kijken naar het positionpaper 

van de Day of the African Child 2018 ( taiama-andreas.org/over-hen/ verslagen) 

Schoolondersteuning: 

Vanaf september ondersteunt stichting Taiama-Andreas 25 kwetsbare jongeren in Kabala door ze een basispakket te 

geven. Deze kinderen worden geselecteerd op de  grote middelbare scholen van Kabala t.w. Loma Secondary School, 

Kabala Secondary School, Ahmadiyya Muslim Secondary School, Kabala Secondary School for Girls en Yogomaia Junior 

Secondary School. 

Daarnaast krijgen ongeveer 10 YAN leden dit pakket.  Schoolboeken zijn aanwezig op het kantoor van YAN. Hier kunnen 

jongeren studeren. 

N.B. Er mag maar een keer herexamen worden gedaan. Er worden geen jongeren meer van privé scholen ondersteund. 

 



Beroepsonderwijs/ duurzaamheid. 

Voor het landbouwproject is in 2018 een basis gelegd door gereedschap, kunstmest en zaden aan te schaffen. De grond 

voor het project bevindt zich op het terrein van Kabala Secondary School en is door de school ter beschikking gesteld. 

Het doel van dit project is om jongeren het bedrijven van landbouw aan te leren en om met de opbrengst (op den duur) 

het onafhankelijk worden van YAN vorm te gaan geven. In principe moet iedereen binnen YAN zijn/ haar steentje 

bijdragen aan het landbouwproject. 

Er is een dependance van FAWE - Forum for African Women Educationalists - in Kabala waar zowel jongens als meisjes 

beroepsonderwijs kunnen volgen, kosten 80 euro per leerling per jaar. De bedoeling is dat indien een jongere een 

microkrediet krijgt om dit beroepsonderwijs te volgen, hij/ zij dit microkrediet, wanneer hij/ zij er zijn brood mee kan 

verdienen, binnen 3 jaar terug stort op de rekening van de groep zodat andere leden ook een cursus kunnen volgen. 

In 2018 is een naaimachine en zijn stoffen/ schaar/ naalden en draad aangeschaft.  Hiermee kunnen leden die interesse 

hebben het vak leren. Eventueel kan men een cursus fashion/ design/ tailoring gaan volgen bij het instituut FAWE in 

Kabala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeeld budget kinder-, jongerenrechtenactiviteiten. 

 

Visit of 20 YAN members to Kondembaia Village May 21th Monitoring of school, based on improvement 

        

Things needed Description Quantity  Unit Price   Total costs Le  Total costs €   

              

Pre visit Hiring Motorbike for 2 persons 2              60.000                        120.000  € 14   

Vehicle  Hiring vehicle for transport of 20 members 1            800.000                        800.000  € 91   

Refreshments Food and drinks for 150 pupils and 20 YAN members 170              10.000                    1.700.000  € 194   

Pens 150 writing pens for 150 pupils Packages 3              30.000                          90.000  € 10   

Excercise books 360 books for 150 pupils Dozens 30              16.000                        480.000  € 55   

              

Totaal                         3.190.000  € 364   

 

 

 


