
Duurzame werkgelegenheid voor jongeren 

 

Met de Broeders van St. Jan 

Het Lumen Valley project 



 

 

Het land Togo 
 

  





 

• 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 en wegvluchten naar Europa 

 

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

 

• Er is vooral behoefte aan duurzame werkgelegenheid 



Facts and figures 

• Inkomen per hoofd van de bevolking 

Togo $ 350,- 

Ghana $ 520,- 

Benin $ 540,- 

Nederland $ 42.670,- 

 

• Levensverwachting in jaren  

Togo 57,8 jaar 

Ghana 60,0 jaar 

Nederland 79,1 jaar 

 

• Percentage bevolking dat kan lezen/schrijven 

Togo 53% 

Ghana 54% 

Nederland 99% 

 



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 komen 

werk/leerprojecten voor kansarme jongeren (landbouw, 

veeteelt, beroepsopleidingen als dakdekker, 

plavuizenmaker, automonteur etc.) 



Lumen Valley: 46 hectare natuur 



 Een ongerept gebied 



Aan  de rand van het gebied woont pater Etienne 

Hij kreeg nog 46 ha grond extra voor het project  





Het ommuurde terrein voor de werkgelegenheidsprojecten 



Ommuren is handwerk in Togo 



Het team ter plaatse 



De broeders van 

St. Jan, 

onmisbaar in 

Togo 



Het Lumen Valley project in fasen 

• Werkgelegenheid voor kansloze jongeren: 

– Terrein ontsluiten en bouwrijp maken    

– Basisvoorzieningen 1 (wegen en bruggen, omheiningen)    

– Basisvoorzieningen 2 (water, electriciteit, huisvesting, hangars)                 

        2017 

– Fabricage van natuursteen  

 

– Landbouw, veeteelt, (2018 - 2019)                      2018  

– Kleine bedrijfjes opzetten  voor opleiding rietdekker, 

automonteur, timmerman e.a. (2018 - 2020) 

– Meer infrastructuur (2018-2020) 

– Klooster en retraitecentrum (2020) 

 

 



Project  Lumen Valley 2018 

 

• Schapenfokkerij 

 

• Geitenfokkerij 

 

• Imkerij 

 

• Infrastructuur (stallen, omheining, watervoorziening, 

honingmakerij etc.) 



Waarom deze projecten 

• Relatief makkelijk op te zetten en te onderhouden 

 

• Relatief makkelijk te leren door de jongeren 

 

• Makkelijk zelf voort te zetten (elders in het land) 

 

• Snel profijtelijk: 

– Er is weinig vlees in het land 

– Moslims hebben dit vlees hard nodig (en ook de levende 

schapen tijdens Tabaski) 

– Niet al te dure producten (honing, geiten- en schapenvlees)  

– Snel mee te fokken 



Schapenmarkt vlak vóór Tabaski 



Een schaap op weg naar de rituele slachting 



Geiten: makkelijk in 

onderhoud. Ze eten 

alles 



Er is veel behoefte aan honing (weinig suiker) 



2 stallen (schapen en geiten), 1 honingmakerij en 1 grote loods 



Stal voor de geiten (voor schapen zelfde stal) 





Gebouwtje voor honing maken 





In aantallen 

• 35 vrouwtjes-schapen en 2 mannetjes 

 

• 117 vrouwtjes geiten en 25 mannetjes 

 

• 100 bijenkorven en 30 bijenvolken 

 

• 1 stal voor schapen en 1 voor geiten 

 

• 1 gebouwtje voor honing maken 

 

• 1 loods voor opslag gereedschappen, werktuigen, voer, 

geneesmiddelen etc. 



Werkgelegenheid 

• Coördinatie door pater Etienne en pater Jean-

Maximilien 

 

• Supervisie over de dieren door dierenarts 

 

• 3 eindverantwoordelijken voor de 3 projecten (alle 3 

academisch/HBO gevormd en ruime ervaring) 

 

• 10-15 ondersteunende medewerkers  

 

• Komende jaren 100-150 jongeren opleiden, daarna 

uitplaatsen 

 



Aanloopkosten 

• Schapen (incl geneesmiddelen/gereedschap/bijvoer):  €   8428 

 

• Geiten (incl geneesmiddelen/gereedschap/bijvoer):  €   7959 

 

• Bijen (incl gereedschappen/materiaal):   €   13.513 

 

• Infrastructuur (stallen, loods, gebouwtje bijen e.d.):  €   23.181 

 

• TOTAAL      €  53.081  

– Waarvan Vastenactie (via 6 à 7 parochies)  € 50.000 

– Eigen bijdrage Broeders: €  3.081 



Na 1 jaar selfsupporting  

na 2-3 jaar winstgevend 

• Winst maken is niet het ultieme doel (sociale onderneming) 

 

• Alle winst vloeit terug in de sociale onderneming voor meer 

werkervaringsplaatsen en coaching bij uitplaatsing opgeleide 

jongeren 

 

• Na 2 jaar 87 schapen gefokt, 3e jaar winstgevend 

 

• Na 2 jaar bijna 900 geitjes gefokt, 2e /3e jaar winstgevend 

 

• Na 1 jr imkerij al winstgevend (honing + bijenwas) 

 

 



Deze vier volgen nu opleiding in buurland Benin om het 

Lumen Valleyproject verder op te helpen schalen 
Enkele toekomstige leidinggevenden tijdens hun 

(aanvullende) opleiding in buurland Benin  



Enkele, al lopende projecten 



35 

Opleiding plavuizen 







Planten van bomen en yamwortel 





600 notenbomen en 

500 fruitboompjes 

geplant 



  

Veld met yamwortel 



Veld met yamwortel en fruit- en notenbomen 



Opleiding 

rietdekker start 

binnenkort 







EINDE 




