Bijlage Kawempe Youth Centre, de grenzen van groei

*)Hieronder lichten we een paar van de vele activiteiten van KYC eruit:


Project ‘Healthy living for a healthy young generation’:, in samenwerking met
Uganda Youth Network, is erop gericht jongeren, vooral meisjes, meer bewust te
maken van seksuele en reproductieve rechten en seksueel geweld. Jongeren komen
samen bij KYC als ook op diverse plekken in de wijk. Veel activiteiten worden
gefaciliteerd door getrainde peer educators, jonge mensen uit de doelgroep. Er is een
bewustwordingscampagne met o.a. radio talk-shows. KYC is ook betrokken bij lobby
met o.a. de overheid om dit onderwerp meer op de (politieke) agenda te krijgen.



Project ‘Seed Science’: dit project ondersteunt docenten in basis- en voortgezet
onderwijs om beter praktijkonderwijs te geven in hun lessen natuurkunde, biologie
en aanverwante vakken. Ze worden getraind en begeleid om de directe omgeving
van de school en de materialen die daarin vindbaar zijn, in te zetten bij hun lessen.
De docenten leiden vervolgens andere docenten op om zo een grote spin off te
krijgen. KYC voert dit project samen met een Italiaanse organisatie uit.



Project ‘World Reader’: KYC is één van de geselecteerde bibliotheken in Afrika die
het lezen onder kinderen van vijf tot vijftien jaar promoot door gebruikmaking van
e-readers.
Deze o.a. door Bill Gates foundation gedoneerde e-readers zijn een uitkomst in
gebieden waar leesmateriaal voor kinderen beperkt is. Getrainde medewerkers van
KYC begeleiden kinderen in het gebruiken van de readers, die vol staan met
leesmateriaal in het Engels en lokale talen.



Project ‘Learning Circles’: jongeren die bij KYC in groepen een online training
volgen kunnen elkaar steunen en zo gezamenlijk hun leerresultaten vergroten. KYC
stimuleert zo het ontstaan van zogenaamde ‘learning hubs’ in de bibliotheek. Deze
‘learning circles’ blijven niet beperkt tot de online training. Het groepsproces gaat
door en verbreedt zich ook ‘off-line’. Dit project is een initiatief van Peer to Peer
University, Kenya National Library Service en de National Library of Uganda.
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