Naam project : VAKOPLEIDINGEN VOOR WERK EN ONDERNEMEN IN DE REGIO CUSCO - PERU

EINDRAPPORTAGE
INFORMATIE CURSISTEN OPLEIDINGSPROJECT
Vakopleidingen voor werk en ondernemen in de regio Cusco-Peru

CUSCO – PERU 2020

Naam project : VAKOPLEIDINGEN VOOR WERK EN ONDERNEMEN IN DE REGIO CUSCO - PERU

CURSUS HOUSEKEEPING
FERRO PIZAÑA FLORA
Flora is 28 jaar oud en woont in een gehuurde kamer met haar 20jarige zus. Ze helpt haar zus om verder te studeren aangezien ze dit
niet kon door gebrek aan gezinsfinanciën en heeft tot het derde
jaar van de middelbare school gestudeerd. Ze is de moeder van
twee kinderen van 10 en 5 jaar. Voor de pandemie werkte ze als
schoonmaakster in een restaurant maar door de pandemie is ze
ontslagen. Ze vertelt ons dat omdat ze geen opleidingscertificaat
heeft en het moeilijk voor haar is om een baan te krijgen. Evenzo
wil ze nog steeds de middelbare school afmaken.

Onze begunstigde Flora was verlegen maar tijdens het trainingsproces
begon ze iedereen te vertrouwen. Ze heeft alles geleerd betreffende
bedden opmaken, schoonmaken in hotels en basis Engels.
DECEMBER 2020 FOLLOW-UP: Ze wacht dat de hotelsector zich
herstelt en ze een baan kan krijgen.
FEBRUARI 2021 FOLLOW-UP. Onze begunstigde werkt sinds 15 januari
2021 in een schoonmaakbedrijf voor appartementen.
MEI 2021 FOLLOW-UP: Onze begunstigde en haar hele gezin was eind
april 2021 besmet met COVID-19, dus stopte ze met werken om thuis
te helpen. Ze is van plan de volgende maand het werk te hervatten.

Doelstelling project: plaatsing bij bedrijven
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CURSUS BAR/RESTAURANT
GABRIELA CHAMPI CONDORI

Doelstelling project: plaatsing arbeidsmarkt

Gabriela is 21 jaar oud en heeft een 3-jarige dochtertje. Ze is huisvrouw en haar
man werkt als arbeider in metselwerk. Ze wonen in een huurhuis. Vanwege de
pandemie heeft haar man zo nu en dan werk. Gabriela werkt tijdelijk als
gebarentaalvertaler. Zij volgt de opleiding met als doel voor later wanneer alles
genormaliseerd is om in een bar te kunnen werken en meer kans op werk en een
eerlijk loon te hebben.

Gabriela heeft aangetoond dat ondanks de moeilijkheden die zich voordoen alles
mogelijk is zolang iemand vooruit wil komen. Tijdens de opleiding was ze een van
de meest verantwoordelijke en punctuele studenten. Ze leerde innovatieve
cocktails maken en bartechnieken.
DEC 2020 FOLLOW-UP: Ze blijft werken als vertaler gebarentaal, maar wacht op de
heropening van de toeristische sector en de horeca zodat ze in deze sectoren kan
gaan werken.
FEB 2021 FOLLOW-UP: Onze begunstigde is begonnen te werken in een bar als
assistent-barman in "GREEN EMOLIENTERIA" maar door de 2e golf van COVDI-19 is
haar werk 15 dagen opgeschort.

MEI 2021 FOLLOW-UP: Onze begunstigde werkt nog
steeds 's middags als assistent-bartender in "GREEN
EMOLIENTERIA". Haar maandelijks salaris is S/ 450.00 (€
120) voor 5 uur per dag.
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CURSUS ASSISTENT-KOK
ALVARO HUILLCA

Inserción laboral

QUISPE

Alvaro is 20 jaar jaar en woont in het district Anta, een uur rijden van Cusco. Hij woont in het huis van een oom
met zijn moeder en broer. Vóór de pandemie werkte hij als ober in een klein restaurant in Anta waar hij 600
soles (ong. 150 eur) verdiende en onderbetaald werd (het minimum loon in Peru is 930 soles en werkte extra
uren werkte zonder hiervoor te worden betaald). Hij was geld aan het sparen met als doel een vakopleiding te
kunnen volgen maar door de pandemie is het spaargeld gebruikt om het gezin met voedsel te ondersteunen De
overheidsbonus voor arme gezinnen heeft geholpen dat hij niet al zijn spaargeld is kwijt geraakt.
Hij weet dat als je geen opleidingscertificaat hebt van de gevolgde opleiding of cursus ze je misbruiken op het
werk en je niet betalen zoals het hoort. Daarom wil hij een certificaat hebben zodat hij een betere baan kan
hebben met een eerlijke vergoeding.

Álvaro is erin geslaagd om de maaltijden op
professionele wijze te presenteren en groenten te
snijden. Hoe voedsel te bewaren en leergierig om te
blijven leren en vooruit te komen.

DEC 2020 FOLLOW-UP: Álvaro is na het volgen van de opleiding erg blij dat hij nu
zijn opleidingscertificaat heeeft en op zoek kan gaan naar een baan als
keukenassistent. Later is hij van plan zich verder te specialiseren in koken.
FEB 2020 FOLLOW-UP: Sinds januari werkt Alvaro in een klein restaurant in Anta als
keukenassistent met het wettelijk minimum loon.

MEI 2021 FOLLOW-UP: Álvaro werkt nog steeds in het
restaurant in Anta. Zijn gemiddelde maandinkomen is
S/700.00 (€ 187) als assistent-kok. Hij krijgt lunch en
diner.

