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Programmanaam
Projectnaam
Duur project
Periode uitvoering
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:
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:
:

Vakopleidingen voor werk en ondernemen in de regio Cusco – Peru (2020-2024)
Opleidingen voor werk en ondernemen (2021 – 2022)
1 jaar
1 juni 2021–31 mei 2022
200 jongeren en moeders met schaarse economische middelen
Projectcoördinator, projectassistente, administratief assistente
€ 95.360,-

PROJECT ACHTERGROND

OVER DE SAMENWERKING MET STICHTING VILCABAMBA UIT NEDERLAND
De Stichting Vilcabamba, in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie CEDNA, voert gedurende 15 jaar het
programma: ONDERNEMERSCHAP EN PLAATSING ARBEIDSMARKT uit met het project: “Opleidingen voor werk

en ondernemen (2021-2022).”
OVER HET PROJECT
De doelgroep bestaan uit 200 jongeren in kwetsbare situaties, woonachtig in stedelijke en landelijke
gebieden rond Cusco, waar de werkloosheid hoogtij viert en het opleidingsniveau laag is.
Het project richt zich op deze doelgroep vanwege een hoge mate van kwetsbaarheid door het wonen in arme
buitenwijken en landelijke gebieden van de stad Cusco. Doelstellingen zijn: ontwikkeling van vaardigheden en
talenten in Housekeeping, Banketbakken, Bar/restaurant, Assistent-kok, Kapper, Ondernemerschap, Beheer van
sociale netwerken en Administratief beheer voor plaatsing op de arbeidsmarkt en starten en verbeteren van eigen
bedrijf.
Het project betreft de opleiding van 200 begunstigden (120 mensen getraind voor ondernemerschap en 80
getraind voor het plaatsen op de arbeidsmarkt bij bedrijven). Er zijn drie trainingscycli uitgevoerd.
DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN PROJECT UITVOERING 01 JUNI 2021 – 31 MEI 2022
Doelstelling project
200 jongeren en moeders met schaarse economische
middelen zijn opgeleid om hun persoonlijke en
arbeidsvaardigheden te verbeteren

56 jongeren en moeders met schaarse economische middelen

Eindresultaat project
Eindresultaat: 249 van doelstelling 200
(124.5%)
• 98 opgeleiden plaatsing arbeidsmarkt
• 151 opgeleiden ondernemerschap

kunnen werken bij bedrijven in verschillende sectoren (70%)
van de 80 opgeleiden

Eindresultaat 63 van doelstelling 56
(112.5%)

84 jongeren en moeders met schaarse economische middelen
starten en/of verbeteren hun eigen bedrijfje (70%) van de 120
opgeleiden

Eindresultaat 114 van doelstelling 84
(135.7%)
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Over de uitvoering van de begroting van het project

BEGROTING OPLEIDINGSPROJECT
IN EURO’S

BEGROTING
1 JUNI 2021 31 MEI 2022

UITGAVEN
1 JUNI 2021 31 MEI 2022

UITGAVEN
1 JUNI 2020 – 31 MEI 2021

€

95.360,00

€

TOTAAL

€

95.360,00

€

(1 JUNI 2021- 31 MEI 2022)

2.

UITGAVEN
1 JUNI 2021 31 MEI 2022
%

EIND SALDO
BEGROTING
€

EIND SALDO
BEGROTING
%

95.360,00

100 %

€ 0.00

0%

95.360,00

100 %

€ 0.00

0%

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

Aan het begin van het jaar is een marktanalyse uitgevoerd om de vraag naar arbeid te bepalen van de
toonaangevende bedrijven in Cusco. Op dezelfde manier zijn de behoeften geëvalueerd van de begunstigden die
hun bedrijf willen starten en/of verbeteren.
Verder zijn promotiestrategieën gebruikt om cursisten aan te trekken via o.a. de promotie via sociale netwerken
(Facebook) van video's en flyers. Ook zijn persoonlijke bezoeken afgelegd aan verschillende locaties in de stad om
de cursussen te promoten. Eveneens heeft promotie plaatsgevonden via radio en TV kanalen.
Voor het selectieproces van de deelnemers zijn persoonlijke interviews face-to-face, en virtueel via
telefoongesprekken gevoerd. De registratie- en basisformulieren zijn ingevuld.
De trainingen omvatten theoretische lessen, praktijklessen, persoonlijke bezoeken, stages en toepassing van
ervaringen met de deelname van een docent en/of bedrijfs- of werkgelegenheidsadviseur. Ook zijn er cursussen
virtueel gegeven en in het opleidingsgebouw zijn praktische lessen gegeven wanneer training in de
opleidingslokalen van CEDNA nodig is geweest.
Van iedere cursist zijn gegevens geregistreerd over nauwkeuriger sociaaleconomische informatie om de
doelstellingen te kunnen bereiken. Van iedere cursist is bij aanvang van het project een passend profiel opgesteld
en zijn eindgegevens vastgelegd over genoten opleiding en situatie van plaatsing c.q. verbetering/starten eigen
bedrijf.
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UITVOERING CURSUSSEN JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN OPGELEID OM
HUN PERSOONLIJKE EN ARBEIDSVAARDIGHEDEN TE VERBETEREN

TOTAAL
CURSUSSEN

GEPLAATST BIJ STARTEN / VERBETEREN
BEDRIJVEN
EIGEN BEDRIJF
21
0

CYCLUS 1

CYCLUS 2

CYCLUS 3

DEELNEMERS

Bar / restaurant

7

11

14

32

Banketbakken

8

12

0

20

7

Housekeeping

16

30

9

55

27

Assistent-kok

0

30

30

2

Banketbakken en koken voor
bedrijfjes op markten

0

30

30

26

Verkopen via internet

0

25

25

11
7

7
24

Ondernemerschap met praktijk
in banketbakken

12

12

Banketbakken voor eigenbedrijf
Plan International

19

19

19

Administratief beheer Plan
internationaal

15

15

15

0

Kapperszaak Plan International
TOTAAL

31

138

11

11

6

5

80

249

63

114

•
Uitvoering cursussen Bar/restaurant en basiscursus banketbakken
Voor de uitvoering van deze cursussen heeft CEDNA zich aangepast aan de veranderingen en maatregelen om te
voldoen aan de protocollen. Door deze efficiënte logistieke aanpassingen gedurende het hele
projectuitvoeringsproces hebben we elke besmetting van COVID-19 kunnen voorkomen.
•
Recepten video’s voor de cursus assistent-kok
Gezien de situatie van de pandemie, is deze cursus virtueel uitgevoerd. Hiervoor is audiovisuele materiaal gebruikt.
De video's (recepten) zijn gebruikt als trainingsmateriaal in de virtuele sessies van de cursus assistent-kok. De
workshops zijn via het Zoom-, Meet- en WhatsApp-platform gegeven. De deelnemers zijn voorafgaande aan de
cursus getraind in het gebruik van deze platforms, aangezien de doelgroep meestal niet op de hoogte is van deze
technologische vooruitgang.
•
Levering van ingrediënten aan de cursisten van de virtuele cursus assistent-kok
De kookcursus is virtueel gegeven waarvoor wekelijkse leveringen van ingrediënten voor de recepten heeft
plaatsgevonden, zodat de cursisten aan het begin van iedere week de ingrediënten hebben kunnen gebruiken voor
het uitvoeren van de recepten van de kooksessies. Het bereiden van de maaltijden is via video beelden en foto´s
aan de chef kok gepresenteerd waarbij monitoring en evaluatie van iedere cursist heeft plaatsgevonden. In totaal
zijn tijdens het trainingsproces 720 ingrediëntenpakketten geleverd.
•
Cursus bakken en koken voor eigen bedrijf
Deze cursus is speciaal uitgevoerd met moeders van kleine bedrijfjes die maaltijden verkopen op lokale overdekte
markten. Zij hebben hun maaltijden verbeterd, nieuwe maaltijden geleerd maar ook banketbakkersproducten om
hun aanbod te verbeteren. Eveneens zijn ze in voedselbehandeling, hygiëne, kosten en klantenservice getraind. De
cursussen zijn op de overdekte markten gegeven.
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•
Persoonlijke ontwikkelings- en marketingsessies
Deze sessies zijn virtueel gegeven en voor zover de overheidsbepalingen met betrekking tot beperkingen, mogelijk zijn
geweest ook in het opleidingsgebouw van CEDNA. Deze cursus is in alle trainingsgroepen gegeven, omdat het belangrijk
is dat de begunstigden zich beter ontwikkelen in hun persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden en capaciteiten
verwerven die de markt vraagt.
•
Hotel stage bezoeken
De Housekeeping-cursisten bezochten het Royal Inka II hotel, het 5-sterren Marriott Hotel, waar ze de openbare
ruimtes, het restaurant, de bar, de spa, en de museumruimtes konden zien, en men liet ons 3 kamers van
verschillende categorieën zien, waarin de cursisten de verschillende soorten bedden en indelingen konden zien.
Ook zijn de beste hotels in de Heilige Vallei bezocht, zoals: Hotel Sonesta Tambo Real, Aranwa Valle Sagrado,
Luxuri Collection Tambo del Inka, Casa Andina Yanahuara. Het bezoek was erg indrukwekkend voor de cursisten
omdat ze de echte dimensie van het werk in categoriehotels hebben gezien en in staat zijn geweest om het werk
van elkaar te onderscheiden en alles wat binnen het Housekeeping-gebied valt.
De cursisten van de cursus bar/restaurant zijn bij Restobar “Mama Jama”, discobar “CHAOS”, bar "Condorito"
langs geweest.
De cursisten van de banketbakkerscursus hebben taartenwinkel “Giuliana Framboos" bezocht. Deze stages zijn aan
het begin van de opleiding uitgevoerd voor het genereren van motivatie ter plaatsing op de arbeidsmarkt in de
toeristische sector van hotels en bar-restaurants in Cusco. Deze hotels en bar / restaurants zijn in de toeristische
markt erkend.
•

Pilot cursus ondernemerschap banketbakken

De cursus "Ondernemerschap banketbakken" is gedoceerd in 3 onderdelen. Thema's in bedrijfsvoering zijn
gegeven gericht op de banketbakkerssector met praktische les in het bereiden van taarten en hapjes met een
commerciële focus om toekomstige duurzaamheid te genereren. De deelnemers hebben hun kennis in de praktijk
gebracht door middel van het bereiden van de producten, kostenberekeningen en verkoop, om de inkomsten en
winsten te kunnen bepalen. Tevens hebben de cursisten advies gekregen van verkoopkanalen, vraag naar het
product, product identificatie, het maken van een businessplan. Bij al deze processen zijn ze begeleid door de
docent banketbakken en de bedrijfsadviseur.
•

Cursus bedrijfsmanagement en verkoop

De deelnemers hebben geleerd over marketingstrategieën, strategieën hoe ze digitale marketing-apps konden
gebruiken en het belang en het gebruik van voorraadbeheerformaten voor hun bedrijven en het toepassen
hiervoor van financiële managementformaten en verkoopvaardigheden. Tevens is de stappen geleerd hoe het
bedrijfje te formaliseren.
•

Kappers basiscursus en esthetiek

In deze cursus leerden de deelnemers de procedures toepassen die horen bij het scheren, knippen en verzorgen
van mannenhaar, baarden of snorren. Daarbij ging de opleiding ook over esthetiek en schoonheid van de nodige
technieken om in de sector van het persoonlijke imago te werken: manicure, pedicure, kappers, make-up,
ontharing, gezichtshygiëne, huidverzorging en andere schoonheidsbehandelingen. Dit alles om een baan te vinden
in verschillende spa's en/of kapperszaken, maar ook om een eigen bedrijf te starten. Deze cursus is in
samenwerking met Plan International uitgevoerd en heeft in de kapperszaak van de docent plaatsgevonden.
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•

Afsluiting vakopleidingen

Het afsluiten van de cursusgroepen met uitreiking van opleidingscertificaten heeft plaatsgevonden. Dit is door de
COVID-19 pandemie op een heel andere manier gegaan. Afzonderlijk in elk cursuslokaal van de betreffende cursus
hebben de ceremonies plaatsgevonden met behoud van de protocollen. Tijdens de afsluitingsceremonies hebben
de cursisten hun opgedane kennis van de producten gedemonstreerd.
WORKSHOPS STARTEN EN/OF VERBETEREN EIGEN BEDRIJF
Als onderdeel van de vakopleidingen worden tevens workshops bedrijfsmanagement gegeven met als doel dat ze
kunnen leren een businessplan te maken met verschillende thema's, zoals wat is marketing, kostprijsberekening,
investering, verdiensten, verkoop en marketing management.
Aan het begin van de cursusopleidingen worden deze sessies gegeven door succesvolle zakenmensen met de
doelstelling het motiveren en enthousiast maken van de cursisten dat ze ook in staat kunnen zijn een eigen bedrijfje
te starten en te kunnen ondernemen. De sessies zijn life uitgezonden door middel van het Zoomplatform en
Facebook.
Uitgenodigde zakenmensen:
ü INYAWASI APPARTMENTS. Daar vertelde de oprichtster en eigenaar hoe haar bedrijfsidee was geboren en
hoe door de gevolgen van de pandemie de sluiting van het toerisme van invloed is geweest voor haar bedrijfje en
heeft geïnnoveerd in vastgoedactiviteiten en het belang van geschoold personeel in het gebied heeft uitgelegd.
ü FUNGUS NUTRITION. De 26-jarige oprichter vertelde ons hoe haar bedrijfsidee werd geboren in een
gesprek met vrienden. De boodschap die ze heeft gegeven is niet bang te zijn om te vragen als je iets niet weet
en dat er geen leeftijd is om ondernemer zijn.
ü RESTOBAR "MAENI". Dit is een onderneming die sociale acties ondersteunt. Ze heeft verteld over haar
ervaring in ondernemerschap, en om innovatief te zijn. Om zich heen te kijken en creatief te zijn door een
plastic fles zonder inhoud te verkopen, maar deze toegevoegde waarde te geven zoals een bloempot etc. Dat je
niet veel geld of kapitaal hoeft te hebben om ondernemer van een bedrijf te zijn.
ü D'ALESSIA. Is geboren uit een familiebedrijf van zussen met het belangrijkste doel om het gezinsinkomen te
verbeteren om hun studies te kunnen voortzetten. Aanvankelijk met moeilijkheden gestart en met een kapitaal
van 200 soles (ca. € 50,-) zijn ze hun eerste themataarten gaan maken, maar nu zeer succesvol.
ü TOTEMIQ. Een beeldend kunstenaar afgestudeerd aan de Diego Quispe Titto National University in Cusco.
De oprichter van het TOTEMIQ-project. Ze is haar eerste project begonnen met 150 sol
(ca. € 38,-) van het
maken van keramische stiertjes, tegenwoordig met internationaal en nationaal erkende kunstwerken.
ü TARWICHA. Innovatieve onderneming gewijd aan de industrialisatie van tarwi (een boonsoort geteeld in
het Andes gebergte). Deze boonsoort draagt bij aan het verbeteren van het voedingsniveau van consumenten.
Dit familieproject is geboren uit de verkoop van tarwi door de grootmoeder, waardoor bij de kleinkinderen het
ondernemerschap werd gewekt waarmee ze de tarwi naar een ander niveau wilden brengen. Ze zijn begonnen
met een lening die ze reeds hebben afbetaald. Ze hebben veel bewondering van hun werk onder de bevolking
van Cusco met een grote aanhang op Instagram.
ü KINP CANDY, LA CHOLA. Ondernemer van zeer jonge leeftijd. Is begonnen met een Creools fastfoodrestaurant en de verkoop van piteado-thee in een kleine ruimte. Gedurende de groei van 2 jaar blijft ze stabiel
en heeft ze een portfolio van potentiële klanten.
ü EL SAUCO. Bedrijfscoach. Van jongs af aan animeerde hij feesten waarvoor ze hem een fooi gaven. Is tevens
evenementenanimator die verschillende merken vertegenwoordigt. Het is nu een stabiel bedrijf met 4
vestigingen.
ü ANKAWA INTERNATIONAL - Ankawa International deelt haar juridische kennis voor kleine bedrijven en
ondernemingen die tot formaliteit leidden, evenals haar ervaring met zelfverbetering vanaf zeer jonge leeftijd.
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Eveneens hebben ex-cursisten deelgenomen aan deze sessies en hun ervaringen gedeeld:
ü Een ex-cursist van de banketbakkersopleiding is nu een bedrijfje begonnen dat snacks en gebak op
bestelling verkoopt, wat niet gemakkelijk voor haar is omdat ze 2 kinderen heeft van 7 en 3 jaar oud. Maar
wanneer men wil, is het mogelijk en dat afhankelijk werk niet alles is.
ü Een ex-cursist van de bar/restaurant opleiding werkt momenteel in een van de beste bars in Cusco als
barvrouw. Ze vertelde over haar trainingservaring en dat alles wat ze je bij CEDNA leren praktisch is en dat is
wat haar snel heeft geholpen aan het werk te kunnen gaan.
ü Een ex-cursist van de bar/restaurant opleiding werkt momenteel bij “Magic Green Emolientera”, waar ze
alcoholische dranken bereiden op basis van creativiteit. Hij vertelde ook dat hij zijn opleiding bij CEDNA had
afgerond en is begonnen te werken als bar-assistent. Na 3 maanden is hij daar nu de baas dankzij het
certificaat. Hij moedigde zijn collega's aan om door te gaan met trainen.
DEELNAME AAN BEURZEN EN OP MARKTEN VOOR ONDERNEMERSCHAP
Deelname met de cursisten van de banketbakkerscursus op onder andere de lokale markten "Mamá Emprende",
"Baratillo Pituco" "Woman Power Mother's Day Fair" waar de cursisten hun producten hebben verkocht en hun
kennis van investeren en winst maken in praktijk hebben gebracht. Daarnaast hebben ze ervaring opgedaan in het
verkopen in het openbaar, waar de zwakheden en talenten van onze cursisten zijn waargenomen, zodat die
vaardigheden konden worden verbeterd.
4MONITORING EN FOLLOW-UP
Monitoring en follow-up hebben plaatsgevonden door middel van telefoongesprekken, Whatsapp conversaties en
bezoeken aan de workshops ten behoeve van:
• Controle van de aanwezigheid in de klas.
• Controle in de prestaties van de begunstigde.
• Monitoring en follow-up van de docenten per cursus.
Ook is er een controle uitgevoerd van geplaatste cursisten en cursisten die nog dienen te worden geplaatst bij
bedrijven.
BELANGRIJKSTE RESULTATEN
• Aanpassing van workshops van de verschillende cursussen voor de beste uitvoering van sessies door
onderwerpen van protocollen en methodologie.
• Uitvoering van de cursus verkoop via internet.
• Vernieuwing en uitvoering van de cursus ondernemerschap banketbakken.
• Uitvoeren van 10 verschillende cursussen.
• Uitvoering van cursussen in het opleidingsgebouw van CEDNA en virtuele cursussen.
• Het opleiden van 249 begunstigden, waarmee het vastgestelde doel van 200 is overschreden zonder
overschrijding van het geschatte budget.
• De terugkeer naar het opleiden in het opleidingsgebouw is een belangrijke factor voor de uitvoering van de
cursussen met de beste kwaliteit.
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JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN WERKEN IN HET TOERISME EN ANDERE
DIENSTENSECTOREN
Er zijn 63 cursisten bij bedrijven geplaatst. Zij werken bij verschillende bedrijven in de stad Cusco (formeel en
informeel). De docenten en projectteam van CEDNA hebben deze arbeidsplaatsen beschikbaar via bedrijfsrelaties
voor onze cursisten. Ook zijn het bedrijven die met CEDNA contact opnemen en vragen naar personeel gerelateerd
met de aangeboden opleidingen in CEDNA.
.
BELANGRIJKSTE RESULTATEN
• Het was mogelijk om 98 begunstigden op te leiden voor plaatsing op de arbeidsmarkt bij bedrijven.
• Er zijn 63 begunstigden bij bedrijven geplaatst waarbij de doelstelling van 56 is overschreden.
• De economische reactivering en vooral van het toerisme hebben geleid tot de heropening van bedrijven in
de hotel- en barsector. Hierdoor kan een groter arbeidsaanbod worden gegenereerd.
• De reactivering van de economie van Cusco met een groei trend maakt de plaatsing bij bedrijven van meer
begunstigden mogelijk.
• De belangrijkste bedrijven waar onze begunstigden werken zijn: Sagrada Plaza de Armas, Long Bar Vikingos,
House Bar, Condorito de Av. el Sol, La Bondiet, Taytacha´s Choquechaca, Royal Inca, Hotel Marriot, Fusions en
kleur Salon Spa, Pink Beauty Studio.
JONGEREN EN MOEDERS MET SCHAARSE ECONOMISCHE MIDDELEN STARTEN EN/OF VERBETEREN HUN EIGEN
BEDRIJFJE
De cursisten van de vakopleidingen die zijn geïnteresseerd in het starten van een eigen bedrijfje hebben
deelgenomen aan de virtuele sessies om hun eigen businessplan te presenteren. Na de opleiding hebben ze
persoonlijk advies ontvangen van de bedrijfsadviseur om samen met hen hun bedrijfsplannen te kunnen blijven
verbeteren en hen te ondersteunen bij het starten van hun kleine onderneming. Ze hebben ook advisering
ontvangen van het Ministerie van Productie betreffende de formalisering van hun bedrijfje.
ORGANISEREN, PLANNEN EN UITVOEREN CURSUS STARTEN/VERBETEREN EIGEN BEDRIJF
Er is een cursus ondernemerschap voor het starten en/of verbeteren van het eigen bedrijf gegeven volgens de
businessplan en marketing methodes van de ILO (International Labor Organization) en CANVAS.
De training in bedrijfsbeheer is virtueel uitgevoerd, inclusief in het maken van een businessplan. Ook hebben ze
persoonlijk advies gekregen van de bedrijfsadviseur om hun businessplan verder te kunnen polijsten met hun
plannen van hun bedrijfje. Verder hebben ze informatie ontvangen over het formaliseren van een bedrijf. Dit is in
samenwerking met het Ministerie van Productie gerealiseerd.
NIEUWE CURSUS VERKOPEN VIA INTERNET
Vanwege de economische heropleving in het land zijn er veel ondernemingen gestart, sommige zonder enige
kennis van online verkoop. Daarom is er een cursus gestart puur voor ondernemingen die hun verkoop via internet
willen vergroten, vooral met behulp van de sociale netwerken zoals Facebook, Instagram op een veilige manier.
CURSUS ONDERNEMERSCHAP BANKETBAKKEN
In deze cursus is het onderwerp bedrijfsbeheer behandeld, zodat de cursisten de kennis van ondernemerschap
beter in zich op kunnen nemen en in de praktijk kunnen brengen wat ze in theorie hebben geleerd. In deze cursus
pasten ze het geleerde van de sessies toe in real-time verkoop op markten, het aanbieden van hun producten via
sociale netwerken, het creëren van een echt merk onder andere. Tevens zijn banketsessies gegeven in het
bereiden van producten die het meest verkopen.
BEGELEIDING EN MONITORING VAN BEDRIJFSMANAGEMENT OP MAAT DOOR BUSINESS TRAINERS EN
BEDRIJVEN
Persoonlijke monitoring is virtueel uitgevoerd met de cursisten die hun bedrijf hebben en mensen die een
bedrijfsidee hebben of ermee bezig zijn.
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Monitoring ven follow-up van de docenten
Elke docent heeft stipt de voortgang van elke cursus en naleving van de gezondheidsprotocollen tegen COVID-19
gecontroleerd. Ook is aan de cursisten gevraagd naar de kwaliteit van de docent en het onderwijs. De docenten
van de opleidingen hebben een hoge mate van waardering gekregen, mede door de professionaliteit en ervaring
met gerenommeerde hotels en/of restaurants waar ze werken of hebben gewerkt, en ze hebben ook een grote
inzet getoond om hun cursisten bij bedrijven te plaatsen en te adviseren.
BELANGRIJKSTE RESULTATEN
• In totaal zijn 151 begunstigden opgeleid in de cursus opstarten en/of verbeteren van het eigen bedrijf.
• 114 begunstigden zijn in staat geweest om hun bedrijf te starten en of te verbeteren, waardoor het
vastgestelde doel is overschreden.
• De opening van nieuwe marketingkanalen zoals ondernemerschapsbeurzen en markten helpen onze
cursisten nieuwe manieren te vinden om hun inkomen te genereren en hun kwaliteit van leven te
verbeteren.
3.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN CONCLUSIES

BELANGRIJKSTE RESULTATEN
• De resultaten van alle doelstellingen zijn ruimschoots overschreden.
• De uitgaven hebben de begroting niet overschreden.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
• Het was mogelijk om drie cycli van opleidingen persoonlijk en virtueel uit te voeren.
• De resultaten die in het project zijn verkregen, dragen bij tot de economische reactivering van het land,
aangezien onze begunstigden instrumenten krijgen om situaties van werkloosheid en het ontstaan van kleine
bedrijven het hoofd te bieden.
• De maandelijkse bijdragen van de begunstigden, die symbolisch zijn, zijn aanzienlijk gedaald.
• De begunstigden hebben positief gereageerd door zich aan te passen aan virtuele werkwijzen in de cursussen
en hebben grote interesse getoond in het gebruik van sociale netwerken.
• De begunstigden die erin geslaagd zijn om de verwachte doelstellingen te bereiken, hebben hun
inkomensniveau verbeterd en dus hun kwaliteit van leven verbeterd.
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