29 juni 2021- MUASI MOSALA De klas loopt aardig vol
Deventer, augustus 2021
Beste mensen,
Goed bericht.
Het beoogde bedrag voor de start van de NAAISCHOOL is ruim gehaald! 10% meer dan de raming
van € 35.175.
Voor de bouw, sanitair, waterafvoer, beveiliging, elektra, tafels en stoelen, materialen en
exploitatiekosten konden we successievelijk de nodige middelen opsturen. Het Centre is optimaal
beveiligd, zodat niemand zomaar binnen kan lopen.

De opzet was om per perioden van 3 of 4 maanden 30 meisjes op te leiden. Er is echter een zo grote
nood dat er veel meer meisjes zijn aangenomen. Nog langer wachten op hun beurt was niet mogelijk.
Een maand ongeveer na de start kwam het totaal zo op 67 meisjes tussen 15 en 23 jaar.
De dames die de opleiding geven zeggen net als ieder ander die erbij betrokken is tegen ons: We
kunnen toch geen nee zeggen? De ruimte is er toch?
Nu is het door dit grotere aantal wel nodig geworden meer naaimachines en meer materialen aan
te schaffen, zodat de lestijd ook effectiever kan worden benut en er over niet al te lange tijd weer
een nieuwe ploeg kan worden toegelaten. (De wachtlijst loopt al aardig vol) Met tien machines op 30
leerlingen, op een lesdag van 6 uur, gaat dat nu zo: de een werkt 2 uur op de machine, de andere
twee kijken toe. Ruilen van plaats na 2 uur. En later nog een keer van plaats wisselen.
Maar er zijn er nu 67 meiden.
Behalve diverse soorten machines zijn natuurlijk ook aanverwante zaken nodig op het gebied van
kleding maken, elektriciteit en meubilair. Het is even behelpen. Tot er meer bijdragen daarvoor
komen.
We vertrouwen erop dat ook voor deze uitbreiding wel hulp zal komen.

Wij gaan door met fondsenwerving. Ons doel is nu om de volgende aanvulling te kunnen vinden op
de middelen die al verworven zijn.
Voor € 6.300 kunnen 10 professionele naaimachines worden ingekocht.
Voor € 1.300 kan een borduurmachine worden aangeschaft.
Voor € 800 kunnen 2 onduleurs bij de elektrische machines worden aangeschaft.

Voor € 1.350 kunnen genoeg stoffen en garens voor een jaar bijgekocht worden.
Voor € 1.080 kunnen extra lesboeken enz. worden gemaakt.
Voor € 2.000 kunnen extra stoelen en tafels worden gemaakt.
Maandelijks zijn er nu meer kosten dan geraamd voor personeel ad € 270
En voor hun transport en voeding per maand € 225 meer dan aanvankelijk ingeschat.

Verdere plannen.
In de naaste toekomst gaat men met een zestal talentvolle meisjes van deze lichting verder om op
reguliere basis kleding voor de verkoop te vervaardigen, om zodoende de kosten voor de Naaischool
(deels) te kunnen dragen.
Ook hiervoor zoeken we hulp voor de aanschaf van machines en materialen.
Dank u voor uw aandacht voor dit mooie werk. We doen dit samen!
Gaarne tot nadere informatie bereid,
Voor Vrienden van Mikondo,
Mieke Rang en Dewes van Lohuizen
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