BÆREDYGTIGE TASKER
FRA SIERRA LEONE

OTC KENEMA

OTC (Opportunity Training Center) er et træningscenter placeret midt i Kenema i den østlige del af Sierra Leone. Centeret
blev etableret i 1994 under borgerkrigen af den drevne leder
Mr. Eku Scotland og startede som et frirum for folk, der var fysisk handikappede som følge af polio. Ideen om inklusion har
dog nu ført til, at centeret er en mulighed for alle. I det daglige
er der en række ansatte og en række studerende i de enkelte afdelinger, der inkluderer en frisør- og skønhedssalon, en
smedie, et elektronikværksted samt et skrædderi. Næste led
i deres planer er en lille internetcafé, hvor man også kan få
computerundervisning.
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På nuværende tidspunkt er der omkring 60 mennesker, der
har sin daglige gang på OTC, men deres vision er, at have omkring 100 mennesker med, hvilket ville betyde endnu flere
udfordrede, der kan lære nye færdigheder. Ingeniører Uden
Grænser er meget stolte over at støtte OTC og alle deres visioner på forskellige måder - blandt andet med en forestående
opgradering af deres bade- og toiletfaciliteter.
Vi ville anbefale alle at tage turen forbi Kenema og møde alle
de skønne mennesker, men da det ikke er muligt for jer alle,
håber vi I vil støtte OTC’s arbejde og fremdrift ved at købe
en taske. Taskerne er lavet af genbrugt folieemballage, som
bliver samlet i byens gader og derefter sammensat til smukke, bæredygtige tasker. Skrædderiet består af 7 undervisere/
fastansatte og 8 studerende.
Overskuddet går ubeskåret til OTC.
Pris ved afhentning i København: 99 kr
Pris inkl. porto: 139 kr
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