Een huis voor de farmmanager
Stichting Baraka Kenia i.s.m. Afrilift Kenia: aanvraag voor een huis annex
gastenverblijf voor de farmmanager van de Osiligi Rehabilitation Farm
De farm heeft als doel:






Het aanbieden van basis onderwijs voor straatjongens
Het aanbieden van training en vaardigheden in landbouw, beide in theorie en door middel
van praktijklessen
Het vergroten van hun kans op een baan door hen een vak (moderne landbouw) te leren
waar genoeg werk in is (groeiende sector)
Het aanbieden van sociaalemotioneel support door middel van zowel groepscounseling
en individuele counseling
Het helpen met de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden zodat ze zich in de
maatschappij weten te handhaven

De doelgroep bestaat uit jongens die een groot deel van hun leven op straat doorbrengen. Velen
van hen kunnen niet meer thuis wonen vanwege armoede en/of afwijzing en leven onder
bruggen, in steegjes of in lekkende krotten. Om te overleven bedelen en stelen ze. Een aantal
jongens is vanaf jonge leeftijd wees en bijna alle anderen komen van gezinnen waarvan de vader
afwezig is of anderzijds van gebroken families. Veelal komen ze op het criminele pad. Het gaat om
jongens van 1518 jaar die rond de sloppenwijken in Nairobi leven en geen eigen eerlijk inkomen
hebben. Dit zijn jongens die gewend zijn aan drugs en alcohol misbruik en bewegen in criminele
groepen (‘getto gangs’)

In de Osiligi rehabilitatiefarm volgen ze een programma, waarna ze klaar zijn voor een baan bij een
boer of een klein eigen zaakje kunnen beginnen. In het aangeboden programma leren ze om
verantwoording te dragen voor zichzelf maar ook voor hun familie. Soms betekent dit dat ze hun

broertjes of zusjes in school sponsoren maar ook dat ze hun moeders kunnen helpen met
bijvoorbeeld het opstarten van een winkeltje. De jongens bezoeken hun familie regelmatig en ook
organiseert Osiligi familiedagen waar de familieleden naar de farm komen. De jongens leren
tijdens deze bezoeken (terug) te geven aan hun moeders en de rest van hun gezin. Op deze
manier zijn niet alleen de jongens geholpen met een goede toekomst maar ook hun naaste
familieleden
Het bouwen van een woning voor de farmmanager was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat
deze permanent aanwezig kon zijn en daarmee de continuïteit van de begeleiding en het toezicht
te waarborgen.
Overal steunde de bouw met een bedrag van 4000 euro.

