
Chance for African Youth e.V.

Nós apoiamos
instalações & projectos

com e de jovens em África

www.chanceforafricanyouth.org
info@chanceforafricanyouth.org

Somos Somos pessoas de todas as idades, género,
origem, percurso profissional e experiências pessoais
em países africanos. Através do envolvimento em
projectos de educação e formação foi formada a ideia
de desenvolver algo significa�vo. Estamos convencidos
de que a ajuda só pode es�mular desenvolvimento
sustentável, se apoiar as ideias e inicia�vas da
população local.

O nosso objec�vo é promover o desenvolvimento
independente e responsável.

Apoiamos os jovens como portadores de esperança.
Estes terão a oportunidade de se desenvolverem
através da sua cria�vidade, mo�vação e empenho. Por
conseguinte, promovemos e apoiamos ins�tuições e
projectos de ensino profissional e escolar, que
emergiram por inicia�va própria.

Nós permi�mos:

• Financiamento de arranque de novos projectos
• Subven�ons pour les acquisi�ons
• Apoio à extensão para projectos temporários
• Aconselhamento e assistência, também para

fundamentos teóricos
• Trabalho em rede com outros projectos e

grupos

Os nossos critérios:

• Ofertas de formação e educação para pessoas
jovens

• Rastreabilidade e sustentabilidade do apoio
• sem financiamento permanente



Projecto

KUJWE DEVELOPMENT TRUST

à Siabuwa, Zimbabwe

O Kujwe Development Trust
(KDT) foi fundado em
2017 em Siabuwa
(Distrito de Binga),
uma das áreas mais
secas e menos
desenvolvidas do
Zimbabué, pela
minoria Tonga
que aí vive.

A sua inicia�va tem
por objec�vo:

•Capacitar as crianças
vulneráveis através de
um melhor acesso à educação.

•Expandir as oportunidades de subsistência para as
mulheres

•Melhorar os serviços de saúde

Vários projectos já foram realizados:
•Bicicletas para as raparigas cujo caminho para a escola
seja superior a 6 km.

•Foi criado um laboratório para a escola
•Como não há acesso à Internet, foi criada uma
biblioteca durante o bloqueio.

Actualmente, foram perfurados quatro poços e construídos
dois tanques para cada uma de três escolas, uma clínica e as
povoações vizinhas. As bombas movidas a energia solar
ainda são necessárias para isso.

Queremos apoiar este projecto e outros que resultem da
própria inicia�va do KDT.

Projecto

DIGI-MECHANICS-SCHOOL

em Accra, Ghana

oferece cursos em que a reparação de automóveis
digitais é ensinada nas suas diferentes
variações.
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Os cursos são dirigidos aos proprietários
de oficinas no no sector (in)formal da

cidade, mecânicos formados e estagiários.
O objec�vo é dirigir-se aos jovens que estão

interessados em analisar defeitos digitais em
automóveis com a ajuda da tecnologia informá�ca a

fim de apoiar os mecânicos.

Inicialmente, serão oferecidos dois cursos de 5 dias:
"Curso Básico" e "Curso Avançado".

Durante os cursos, os carros serão analisados e
reparados; estes rendimentos não serão suficientes
para financiar a fase inicial, mas serão capazes de
sustentar o funcionamento subsequente dos cursos.

Durante os primeiros 6 meses, peritos alemães irão
formar os futuros líderes dos seminários ganeses.
Através deste efeito mul�plicador, muitos mecânicos
irão poder ser formados posteriormente.

Mais informações: www.ghatronic.com

Chance for African Youth e.V.

Obrigado pelo seu interesse na nossa associação e
no nosso trabalho, que é exclusivamente trabalho
voluntário. A realização dos nossos objec�vos só
poderá ser alcançada através de muitos ajudantes,
apoiantes, doadores e patrocinadores.

Todas as doações são dedu�veis nos impostos. Para
um recibo de doação, queira dar o seu endereço ou
endereço de correio electrónico.

IB TO: DE03 6009 0100 0625 3470 05
BIC: VOBADESS

Volksbank Stu�gart eG

Gostaria de se tornar membro?
Visite o nosso website para mais informações, onde
encontrará também o formulário de candidatura

www.chanceforafricanyouth.org

Ou contacte-nos por e-mail
info@chanceforafricanyouth.org
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