
Duurzame werkgelegenheid voor jongeren 

 

Met de Broeders van St. Jan 

Het Lumen Valley project 2017 



 

 

Het land Togo 
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• 1,4 x Nederland 

 

• 7 miljoen inwoners 

 

• 37 stammen  

 ( 37 talen) 

 

• Hoofdstad: Lomé 

 

• Lumen Valley: 25 km van 
Kara in de bush 

 

 

 

Lumen 

valley 



Togo is straatarm 

• Er is veel te weinig werk en geen sociale 

voorzieningen, dus de meeste mensen zijn arm  

 

• Daardoor veel criminaliteit, veel prostitutie en 

drankmisbruik 

 

• 75% van de jongeren in de regio Kara heeft geen 

werk 

 

• Er is vooral behoefte aan duurzame werkgelegenheid 
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Facts and figures 

• Inkomen per hoofd van de bevolking in 2009 

Togo $ 350,- 

Ghana $ 520,- 

Benin $ 540,- 

Nederland $ 42.670,- 

 

• Levensverwachting in jaren in 2009 

Togo 57,8 jaar 

Ghana 60,0 jaar 

Nederland 79,1 jaar 

 

• Percentage bevolking dat kan lezen/schrijven 

Togo 53% 

Ghana 54% 

Nederland 99% 
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Het probleem in 

de notendop: 

geen werk voor 

jongeren 



Lumen Valley: een uniek project 

 

• 46 hectare ongerepte natuur voor ecotoerisme (daar 

komen ecolodges en retraitecentrum) 

 

• Op 30 ha grond niet ver van het natuurgebied komt 

landbouw, veeteelt en ander bedrijvigheid voor 

kansarme jongeren 
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9 Lumen Valley: 46 hectare natuur 



10  Een ongerept gebied 
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Aan  de rand van het gebied woont pater Etienne 

Hij kreeg nog 30 ha grond extra voor het project  
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De broeders van 

St. Jan, 

onmisbaar in 

Togo 



Het Lumen Valley project in fasen 

 

Werkgelegenheid voor kansloze jongeren: 

 

 Fabricage van natuursteen (loopt) 

 

 Hangars, huisvesting, water en electriciteit (2017) 

 

 Landbouw, veeteelt  (2017 - 2018) 

 

 Ecotoerisme en bezinning (2019 - 2020) 

 

 Kleine bedrijfjes opzetten (2017 - 2020) 
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 Fase 1: het eerste bedrijfje is al bezig:  

de fabricage van plavuizen uit natuursteen 
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16 Het resultaat op een vloer 



Het                 project 2017 

 

• Water voor de hele vallei 

 

• Electriciteit via zonne-energie 

 

• Huisjes voor de medewerkers 

 

• Loods voor opslag gereedschappen en werktuigen 
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Het project financieel 

 Diep geboorde waterput: € 8456 

 

 Watertoren (20 m3 ): € 8052 

 

 Zonne-energie opwekking (50%): € 18.568 

 

 Slaapgelegenheid medewerkers + loods: € 14.976 

 

Totaal: € 50.052 (parochies: € 33.334; vastenactie € 16.666)   
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Werkgelegenheid 

• Nu al: 7 jongeren hebben een vaste baan 

 

• 2017: 14 jongeren vaste baan en 50 tijdelijke 

krachten 

 

• Binnen 5 jaar: 60 jongeren vaste baan, misschien 

meer 

 

• Uiteindelijk: 150 jongeren vaste baan 
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Garantie op succes? 

1. Hetzelfde team heeft in Lomé een project 

opgezet dat na 10 jaar nu € 300.000 per 

jaar opbrengt 

 

2. De monniken (Broeders van St. Jan) 

zorgen voor stabiliteit en continuiteit 
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Elke werknemer houdt minstens 5 

anderen in de familie in leven 

 
 

T.z.t helpen we 1000 personen  

aan blijvend werk 
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EINDE 
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