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Even voorstellen
PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de
kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.
In 2007 is PURE! opgericht door Nicoline Westen na een reis door ZuidoostAzië. De liefde
voor Cambodja, het land, de cultuur en de kinderen daar waren het begin van de Stichting
PURE! Momenteel is PURE! actief in Indonesië (Bali), Cambodja, Thailand en Sri Lanka.
PURE! ondersteunt de zelfredzaamheid van de doelgroep door in te zetten op een
combinatie van financiële ondersteuning, kennisoverdracht en bewustwording, zowel in
Azië als in Nederland. PURE! bestaat daarom uit vier verschillende deelactiviteiten: PURE!
Volunteer, PURE! Expedition, PURE! & Fair en PURE! Foundation.
PURE! Volunteer richt zich op het aanbieden van vrijwilligerswerk en stages bij
kleinschalige projecten in Azië. Een verantwoorde en duurzame inzet van onze deelnemers
staat hierbij centraal. PURE! Expedition biedt expeditie reizen naar onze vier
bestemmingen in Azië voor avontuurlijke jongeren van 15 t/m 18 jaar. Een jongerenreis
staat in het teken van het kennismaken met ontwikkelingswerk, een nieuwe cultuur en
zelfontwikkeling. PURE! & Fair draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren en moeders
door middel van vakopleidingen, homebased programma’s en het exporteren van
producten naar Nederland voor verkoop.
PURE! Foundation ondersteunt de projecten in Azië financieel als aanvulling op het goede
werk van onze vrijwilligers. Dat doen we door middel van fondsenwerving voor specifieke
projecten bij onze partner organisaties in Azië en het betrokken maken en houden van
vrijwilligers en hun omgeving.
Het project  Bakery School Sri Lanka
De Bakery School is een initiatief van onze partnerorganisatie Volunteer Sri Lanka (VSL) in
Galle, Sri Lanka. Sinds 
2010 ondersteunt VSL een lokaal opvanghuis van de overheid voor
misbruikte meisjes. De meisjes zijn in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar en zijn slachtoffer van
huiselijk geweld, verkrachting, ongeplande zwangerschap, etc. Verstoting door de eigen
familie speelt een grote rol bij de plaatsing in het opvanghuis.
In 2011 ontstond bij VSL het initiatief om de meisjes die bijna 18 jaar zijn te ondersteunen
met een gerichte vakopleiding, een opleiding tot (banket)bakker. Wanneer de leeftijd van
18 jaar is bereikt, moeten de meisjes de opvang verlaten en worden ze letterlijk aan hun
lot overgelaten. Velen van hen kunnen en durven niet terug naar huis. Een vakopleiding
biedt kansen voor een betere en onafhankelijke toekomst.
Doelgroep en Missie
Meisjes tussen de 16 en 18 jaar oud, die in hun jongvolwassen leven een moeilijke start
gehad hebben, een kans geven op een betere en onafhankelijke toekomst door het
aanleren van een vak, inclusief trainingen op het gebied van solliciteren en zogenaamde
life skills (algemene normen en waarden binnen de Singalese cultuur).

Achtergrond en start van het project
Janaka de Silva is de Singalese oprichter van VSL in Galle en ondersteunt in samenwerking
met PURE! vrijwilligers het opvanghuis voor misbruikte meisjes. Hij ziet dagelijks met eigen
ogen in welke omstandigheden de meisjes moeten leven als ze met weinig kennis op
straat komen te staan zodra ze 18 jaar oud zijn.
De huidige keuken in het opvanghuis is in een zeer slechte en onveilige staat. Janaka kwam
met het idee om samen met vrijwilligers de keuken op te knappen, dan wel te verbouwen
en de meisjes meer vaardigheden aan te leren. Na veel papierwerk en talloze gesprekken
schoof de overheid het mooie idee echter op de lange baan en is er nog altijd geen
toestemming voor aanpassingen aan de keuken in de huidige opvang.
Om toch aan de slag te kunnen met het overdragen van kennis bouwde Janaka een
buitenkeuken bij zijn eigen huis. Zo konden de meisjes op een locatie buiten het
opvanghuis alsnog een opleiding volgen. In april 2014 startte Janaka met simpele bak en
kooklessen. Een droom die uitkwam!

De huidige situatie bij het opvanghuis in Galle, Sri Lanka

De zelfgebouwde keuken bij het huis van Janaka de Silva, oprichter van VSL
Terugblik op 2014 – een succesvolle tryout
Met hulp van sponsoren kocht VSL materialen en richtte een keuken in. Van de ruim
honderd geïnteresseerde meisjes werden, aan de hand van interviews, 2 x 8 meisjes
geselecteerd om deel te nemen aan de training. Een intensieve training die 9 maanden
(april 2014 – januari 2015) duurt. Daarin werden de meisjes opgeleid door een ervaren
lokale kok in het maken van zoete en hartige deegwaren. Daarnaast krijgen ze van de
PURE! vrijwilligers in de middagen Engelse lessen in solliciteren en etiquette voor het
werken in de horeca. Ook organiseert de Bakery School uitstapjes naar hotels en
restaurants in de omgeving om echt kennis te maken met de werkvloer. De meisjes krijgen
uitleg, verdere training op locatie en mogen zelfs meehelpen in de grote keukens.
Eind januari 2015 hebben 13 meisjes de opleiding succesvol afgerond. Twee meisjes
kregen een aanbod voor een andere opleiding en één meisje verhuisde naar Colombo. Alle
13 geslaagde meisjes hebben een goede baan gevonden na het behalen van hun diploma.
Twee meisjes blijven bij de Bakery School om de toekomstige studenten op te leiden en
uiteindelijk het project geheel zelfstandig te runnen.



Kansen voor de toekomst  werken naar duurzame zelfredzaamheid
Een vaste inkomstenbron is belangrijk om het project continuïteit te geven en te werken
naar zelfredzaamheid. Het uiteindelijke doel is daarom een eigen locatie met
trainingskeuken en op termijn eventueel een koffie/lunch café voor (buitenlandse)
bezoekers, dat geheel wordt gerund door meisjes van het opvanghuis in Galle. Hiermee is
het project op den duur onafhankelijk van sponsoren en kan een duurzaam inkomen
gegenereerd worden uit de verkoop van producten, dat deels weer wordt geïnvesteerd in
het opleiden en begeleiden van nieuwe studenten.

Stappenplan
1) Het kopen van een eigen locatie voor de realisatie van een trainingskeuken.. Janaka
heeft al een locatie op het oog die zeer geschikt zou zijn. Er moeten wel nog opknap
werkzaamheden gebeuren en er moet ook een nieuwe goede buitenmuur worden
gebouwd.
2) Opknapwerkzaamheden op locatie en aanschaf van materialen, met name voor het
openen van een koffie/lunch café voor de verkoop van eigen producten.
3) Het aantal te trainen meisjes uitbreiden.
4) Na de 7 maanden training plaatst de Bakery School de meisjes voor een stage van
tenminste 3 maanden bij een bestaand hotel of restaurant. De Bakery School assisteert bij
de bemiddeling en plaatsing van studenten. Ons partnerproject beschikt over een
uitgebreid netwerk van contacten in de opkomende toeristenbranche in Sri Lanka. Binnen
de Bakery School zelf zullen van tijd tot tijd ook stageplaatsen beschikbaar zijn en bij
uitbreiding ook vacatures voor een vaste aanstelling.
5) Tijdens de stage van 3 maanden blijft de Bakery School de meisjes intensief begeleiden
en monitoren waar nodig. Zo krijgen de meisjes een eerlijke kans op een betere toekomst.
Het uiteindelijke doel van de stage is het aanbod van een contract als officiële
medewerker in het hotel of restaurant.
6) Het realiseren van vaste maandelijkse inkomsten door de verkoop van eigen producten
aan omliggende horeca en op termijn in een eigen koffie/lunch café. Het assortiment zal
starten met koffie/thee, patisserie, brood en kleine hartige deegwaren en zich bij succes
geleidelijk verder uitbreiden. Hotels krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld brood en
taarten te bestellen voor eigen verkoop.

Onze partner organisatie in Sri Lanka is ook actief betrokken bij eigen fondsenwerving in
Sri Lanka. Met de start van een eigen lunchcafé zullen ook inkomsten worden
gegenereerd, hiervoor geven wij het project 1 jaar de tijd om hier aan te werken. Vanuit
Nederland zal blijvende ondersteuning plaatsvinden na het eerste jaar in de vorm van het
sponsoragirl programma en acties vanuit vrijwilligers die betrokken zijn bij het project.
Sponsoragirl programma
Wij hebben als PURE! ervaring met het opzetten van een individueel sponsorprogramma
op een project. Hierbij wordt per deelnemer van het project een sponsor gezocht die
maandelijks een bijdrage doet in de kosten. In dit geval voor de opleiding van een meisje.
Door voor elk meisje binnen het Bakery Project een sponsor te vinden, wordt een gedeelte
van de kosten verdeeld onder een groter aantal mensen. Samen staan we sterk!
De ervaring leert dat een dergelijk donateurenbestand duurzaam is en vaak voor langere
tijd een bijdrage kan leveren aan de exploitatie van het project. Vaak zijn het
oudvrijwilligers of bekenden uit ons netwerk die bereid zijn om een dergelijke financiële
bijdrage te leveren. Dit vanwege hun persoonlijke band met het project of vanwege het
persoonlijke karakter.

